
4-5. oldal

Békemenettel a kormány mellett
A fővárosban százezrek, Szegeden több mint ezren demonstráltak. >>

2. oldal

Új remény a meddő pároknak
A NaPro-technológia hatékony kezelést tesz lehetővé.  >>

3. oldal

Padlón az ingatlanárak Szegeden is
A válság megrogyasztotta a piacot, 2012 talán fellendülést hozhat. >>

Márciustól él  
a 2-es villamosvonal
Februártól várhatóan utasokat szállíthat a PESA vil-
lamos, március 3-án pedig átadják az új 2-es vona-
lat. A 2-es vonalnak első körben már 2010 nyarán el 
kellett volna készülnie. A jelen állás szerint az átadás 
idén március 3-án történhet meg. A 2-es villamos a 
Vértói kiserdőtől, a Csongrádi sugárúti végállomás-
tól Szeged nagyállomásig szállítja majd az utasokat. 
Erre fonódik majd rá az 1-es, hiszen azonos pályán 
fut majd a két járat, csak a 2-es vonala kiegészül az új 
Rókusi körúti szakasszal is. Mindez azt jelenti, hogy 
márciustól a 2-es villamos veszi át Szegeden a vezér-
szerepet – tájékoztatta lapunkat Tóth István Tibor, az 
SZKT ügyvezetője.
A villamosvonal átadása miatt átalakul a Szeged köz-
lekedése is, az új menetrend részletei még kidolgozás 
alatt állnak, a szegedi közgyűlés decemberi döntése 
nyomán azonban annyi már biztosra vehető, hogy 
az 5-ös, 8-as és 9-es troli végállomása is új helyre 
kerül, megszűnik a 2-es, a 83-as és a 83 A jelzésű 
busz. Az újszegedi lakosságot március 3-ától a 72-es 
szolgálhatja ki az Erdélyi tér és a Mars tér között, ezt 
összehangolják a 71-es busszal, hogy megmaradjon 
a megfelelő kapcsolat a Tisza túlpartján fekvő város-
részekkel. DSZItt a farsang, áll a bál!

Az év első két hónapja a szórakozás időszaka. Vízkereszttől hamvazószerdáig (azaz 
január 6-tól idén február 22-ig) tart az egyházi időszámítás szerint a farsang, mely 
a fiatalság legnagyobb örömére a báli szezont is jelenti.
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Magyar-szerb  
ipari együttműködés
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretein belül megrendezett „Ha-
táron átnyúló Ipari park tanulmányok kidolgozása” 
című projekt január 26-án, délelőtt tíz órától tartotta 
nyitókonferenciáját a tompai Városi Művelődési Ház 
és Könyvtárban. Regisztrálni 9.30 és 10 óra között 
lehetett, majd Homoki-Szabó Róbert, Tompa polgár-
mestere mondott köszöntőt az egybegyűlteknek.

Az organikusan fel-
épülő társadalmakban 
mindennek megvolt a 
maga ideje, a munká-
nak, a pihenésnek és a 
szórakozásnak egyaránt. 
Korábban bálakat sem 
úgy rendeztek, mint ma-
napság. Ma már a szót 
is ritkábban, és inkább 
elegánsabb, emelkedett 
hangulatú rendezvények-
re használjuk, helyette 
„bulizni” vagy diszkóba 
járnak a fiatalok. 
A kisebb falvakban, a 
báli alkalmaknak a fo-

nók, a 19-20. század 
fordulójától katolikus 
körök vagy művelődési 
házak, illetve a kocsmák 
adtak helyet. A nagyobb 
településeken a 19. szá-
zadtól fokozatosan és 
egyre gyarapodó szám-
ban jelentek meg a kü-
lönböző egyesületek, 
céhek, ipartestületek, 
melyek tagjaiknak ren-
deztek mulatságokat. 
A huszadik század első 
felétől már meghívókat 
küldtek, feldíszítették a 
termet, meghatározott 

báli viseletet vártak el, 
illetve büfét (söntést) 
állítottak fel a vendé-
geknek, és fogadtak 
zenekart is. A fonóban, 
kocsmában ugyanis 
még nem nagyon vol-
tak zenekarok, egy-egy 
hangszeres játékos, du-
dás, tekerős, tamburás 
vagy citerás szolgálta 
ki a mulatni vágyókat. 
A cigányzenekarok kez-
detben a városi ven-
déglőkben játszottak, 
majd viszonylag korán, 
a két világháború között 

megjelentek a szalonze-
nekarok is. Bizonyos he-
lyeken a farsangi mulat-
ságok maszkabálakká, 
álarcosbálokká váltak. 
A jelmezviselés részben 
az iskolai kultúrákon ke-
resztül vált általánossá, 
ahogy napjainkban is, 
főleg a gyermek köré-
ben hódít nagy sikerrel 
továbbra is a „beöltö-
zős” farsangi mulattság. 

A farsangról szóló írá-
sunkat a 6. oldalon ol-
vashatják.

(x)



Egy testvérpár, S. Orso-
lya és Ágnes most azon 
fáradozik, hogy a mód-
szert itthon is ismertté 
tegyék. Orsolya maga is 
érintett volt a kérdésben, 
de nem találta megfe-
lelőnek a lombikbébi-
programot. Mi a gond a 
lombikkal? Egyrészt nem 
akarta fölvállalni arány-
talanul sok orvosi, fizi-
kai, lelki és pszichológiai 
mellékhatást, kockázatot. 
Másrészt lelkiismereti di-
lemmák is felmerültek, 
hiszen nemcsak egy pe-
tesejtet termékenyítenek 
meg, hanem többet, és a 

legéletképesebbet ültetik 
be, a többi kis emberpa-
lánta elvész…

A táblázat elárulja

A NaPro-technológia 
(Natural Procreative 
Technology) alapja az 
úgynevezett Creighton-
modell, melyet az 1970-
es években Thomas W. 
Hilgers amerikai orvos 
fejlesztett ki. Ez nagyon 
hasonlít a hazánkban 
is ismert, a Billings-
házaspár nevéhez kötő-
dő természetes családter-
vezési módszerre, mely a 

nő méhnyaknyákjának 
állagából von le kö-
vetkeztetéseket arra 
vonatkozóan, hol tart 
éppen a havi ciklusa. 
A Creighton-modell vi-
szont sokkal jobban 
sztenderdizált, egysé-
gesített jelölőrendszer-
rel rendelkezik, jobban 
meghatározza, hogy mit, 
hogyan kell táblázatban 
vezetni. Ennek köszön-
hetően bármely ország 
NaProTechnológiában 
jártas orvosa tudja ér-
telmezni az így kapott 
eredményeket, melyek 
alapján főleg hormoná-
lis, esetleg szervi problé-
mákra tud következtetni. 
Ha egy nő pontosan ve-
zeti a saját ciklusait, már 
maga is látja, hol lehet-
nek gondok, és a vizsgá-
latokat is sokkal jobban 
lehet időzíteni, mint a ha-
gyományos meddőségi 
kezeléseknél.

Megoldja, nem megkerüli

Egyáltalán nem kuruzs-
lásról van szó – hívja fel a 
figyelmet S. Orsolya –, hi-
szen a NaPro-technológia 
ugyanazokat a módszere-
ket alkalmazza, amit a ha-
gyományos orvoslásban 

ismerünk az ultrahangtól 
a vérvizsgálatig, műt is, ha 
olyan a helyzet. Sőt, a ha-
zánkban oly megszokott 
lombikbébiprogrammal 
szemben a gyógyításra 
helyezi a hangsúlyt, míg 
a lombik csak megkerüli 
a meddőség hátterében 
álló problémát.
Írországban immár 13 éve 
alkalmazzák a NaPrót. 
Annak, hogy mi még 
csak nem is hallottunk 
róla, számos oka lehet. 
Egyrészt talán „egysze-
rűbb” megoldás lombik-
bébi-programra küldeni a 
pácienst, mint kideríteni, 
majd kezelni azt a nőgyó-
gyászati problémát, ami 
miatt nem esik teherbe. 
Azután a NaPro nem cso-
datechnika, hanem egy 
időt, türelmet és tanulást 
igénylő módszer. Az eu-
rópai országok többsé-
gében nem finanszírozza 
a lombikot az egészség-
pénztár, bizonyára ezért 
néztek más módszer után 
a gyermek után vágya-
kozó párok. Ezekben az 
országokban a NaPrót 
választó nő (ha esetleg 
műtétre van szüksége) 
akár annyit is kifizethet, 
mint egy lombikért, de az 
eredmény több: a meddő-

séget, annak okát meg-
szüntetik, így a második, 
harmadik gyereknek már 
nem lesz akadálya – ösz-
szegzett Orsolya.

Hosszú út előtt

A technológia iránt 
akadnak magyar érdek-
lődő orvosok, különö-
sen tavaly november 
óta, amikor Budapesten 
és a pécsi klinikán tar-
tott szakmai napot az ír 
Phil Boyle, az első euró-
pai NaPro-technológiai 
központ vezetője és 
Tadeusz Wasilewski, a 
lengyelországi Napro-
Medica igazgatója. Tudni 
kell azonban, hogy nem 
egyszerű az út. Ha egy 
orvos úgy dönt, hogy 
NaPro Technológiá-
ban képeztetni szeretné 
magát, ez jelenleg az 
Egyesült Államokban le-
hetséges – tudtuk meg 
Orsolyától.
A lányok ismeretterjesztő 
„akciójának” köszönhe-
tően már itthon is vannak 
párok, akik elkezdték a 
Creighton-modell hasz-
nálatát. „Őket arra ösz-
tönözzük, hogy hozzák 
szóba a nőgyógyászuk-
nál, hogy van ilyen mód-

szer, illetve lehetőség” 
– magyarázza Orsolya. 
Aki érdeklődik, először 
meg kell tanulnia a táb-
lázat kitöltését, ami 2-3 
hónapos folyamat – je-
lenleg Magyarországon 
ezt egy embernél lehet 
elsajátítani magyarul, 
jóllehet Európában már 
nagyjából minden min-
ket körülvevő országban 
van ilyen oktató. Ha egy 
nő már 2-3 hónapon át 
jól vezetett táblázattal 
rendelkezik, akkor felve-
heti a kapcsolatot egy 
NaPro-technológiában 
jártas orvossal, akivel 
körülbelül 4 hónapon-
ként érdemes találkoz-
ni – mivel jelenleg ilyen 
magyar orvos nincs, a 
külföldi orvoshoz való 
kijutásnak nyilvánvalóan 
vannak költségei. Ha vi-
szont műtétre van szük-
ség, azt meg lehet itthon 
is oldani.
Mindenesetre Orsolya és 
Ágnes bízik abban, hogy 
előbb-utóbb Magyaror-
szágon is szárnyra kap a 
módszer…

Arany Mihály

Padlón az ingatlanárak Szegeden is
A gazdasági válság a hazai ingatlanpiacot is megrogyasztotta, bizonyos lakások értéke a negyedével csökkent egyetlen év 
alatt. Szegeden is körülnéztünk, hogy mennyire kell a zsebünkbe nyúlni egy-egy ház vagy lakás vásárlása esetén.

Újabb tíz százalékkal 
esett vissza múlt évben a 
lakás adásvételek száma 
a Duna House ingatlan 
franchise adatai alapján. 
2011-ben 80 500 lakás 
adásvételére kötöttek 
szerződést, átlagosan 
egy ingatlan 11 millió fo-
rintért cserélt gazdát. A 
gazdasági válság hatá-
saira legérzékenyebben 
az idehaza is igencsak 
hitelorientált építő- és in-
gatlanpiac reagált: terü-
letileg a nyugat-magyar-
országi és a budapesti 
panelek szenvedték el a 
legnagyobb áresést, érté-
kük 23-24 százalékkal is 
csökkent az elmúlt év so-
rán. A helyzet Szegeden 
sem rózsás, megkérde-
zett szakértőink egyönte-
tűen a mélyponton látják 
az piacot, csak a kilábalás 
lehetőségei és időtartama 
képezhetik vita tárgyát.
„A magántulajdonú la-
kások értéke jelentősen 
csökkent az elmúlt idő-
szakban, jó, ha az erede-
ti ár hatvan százalékán 
értékesíteni lehet őket” 
– nyilatkozta magazi-
nunknak Soós Ferenc, 
az Ingatlankezelő és Va-

gyongazdálkodó (IKV) Zrt. 
megbízott vezérigazgató-
ja, aki kiemelte: a jelenle-
gi árfolyam alá már csak 
„muszájból” licitálnak az 
emberek, ahogy az árak, 
úgy a piac is padlón van. 
„A bérlakások esetén a 
bérleti jog teljesen elérték-
telenedett. A belvárosi he-
lyiségek nagy része ugyan 
üresen áll, de van bérlőjük. 
Ők arra várnak, hogy vala-
mit kapjanak a pénzükért, 
hiszen ők is forintért vették 
a – zömében határozatlan 
ideig szóló – bérleti jogot.”
Az IKV Zrt. jelenleg kö-
rülbelül 4500 bérlakással 
rendelkezik, irodákkal, 
garázsokkal és társashá-
zakkal. Értékesítésük és 
bérbeadásuk az elmúlt 
évekhez képest is ked-
vezőtlenebb, Soós Fe-
renc sem látja a fényt az 
alagút végén. „Nem hi-
szem, hogy idén érdemi 
változás következne itt 
be, semmi nem indokolja 
azt, hogy valami emelke-
dés történjen. Jóval ke-
vesebb a pénzük az em-
bereknek. Az a kör, aki 
a pénztárcájának meg-
felelő ingatlanhoz juthat, 
már beszerezte a lakást, 

aki pedig nem engedhet 
meg magának egy ilyen 
beruházást, az igyekszik 
megőrizni azt a keveset, 
amit félre tudott tenni” – 
summázta a helyzetet a 
megbízott vezérigazgató.
„Bizonyos ingatlantípu-
sok esetében elmondha-
tó, hogy az árak jelentő-
sen csökkentek, főként 
a panellakásokra és a 
nagyobb értékű családi 
házakra igaz ez. Társas-
házak esetében olyan 
erősen nem érezhető a 
visszaesés” – emelte ki 
Kis-Jakab Réka, az In-
gatlan Cafe ügyvezetője. 
Mint mondta, a piacot né-
mileg csak a  végtörlesz-
tés mozgatta meg, ami 
ugyan tovább csökkentet-
te az árakat, a befektetők 
részéről azonban foko-
zottabb vásárlási kedvet 
generált. Leginkább a 
belvárosi, másfél-kétszo-
bás társasházi lakások 
a népszerűek itt Szege-
den az ingatlanközvetítő 
iroda szerint – főként az 
újabb építésű, tízévesnél 
korábbiak iránt van még 
érdeklődés, de Felső- és 
Alsóvároson is keresettek 
még a lakások.

Nem mindegy azonban, 
hogy lakóhelyként vagy 
pedig hosszú távú be-
fektetésként gondolunk 
jövendőbeli otthonunkra. 
„Nem gondolom, hogy az 
árak még ennél is lejjebb 
mennének. Aki lakhatási 
célra szeretne venni ingat-
lant, annak érdemes pa-
nellakásban gondolkodni, 
mert most nagyon olcsón 
hozzájuthat. Befektetési 
szempontból viszont any-
nyira nem ajánljuk, mert 
nem lehet tudni, hogy 
emelkedni fog-e az értéke 
az elkövetkezendő idő-
szakban. Befektetésnek 
inkább a most áron alul 
megszerezhető, könnyen 

kiadható, nappali plusz 
egy- vagy nappali plusz 
kétszobás téglalakásokat 
érdemes megvásárolni” – 
mondta Kis-Jakab Réka.
„Az ingatlanpiacon reali-
zálódó adásvételek első-
sorban a panelek irányá-
ba tolódik. Az olcsóbbat 
keresik az emberek, mivel 
kisebbek az anyagi le-
hetőségek” – nyilatkozta 
Mácsai Botond ingatlan-
szakértő. Hangsúlyozta: 
a belváros továbbra is 
kiemelten keresett (első-
sorban az albérleteknek 
köszönhetően), valamint 
Alsóváros és Újszeged is 
népszerű. Míg a panelok 
árai Szegeden is csök-

kennek, az újabb építésű 
társasházak értéke igen 
változó. “Itt Szegeden kö-
rülbelül 200 és 290 ezer 
között mozognak az új 
építésű lakások négyzet-
méterárai. Ez már feltéte-
lez egy jó elhelyezkedést 
és egy korszerű technoló-
giájú építést” – emelte ki 
az ingatlanszakértő, aki 
az új évre pozitív elmoz-
dulást remél. 2012-ben a 
kormány két intézkedé-
sével, a szocpol vissza-
hozásával, valamint az 
állami kamattámogatású 
hitelek bevezetésével ta-
lán fellendítheti az ipart – 
mondta Mácsai Botond.

Illés Attila

Lombik helyet új remény a meddő pároknak
A minket körülvevő országokban régóta használják, mi még csak nem is ismerjük: az úgynevezett NaPro-technológia 
(Natural Procreative Technology) segítségével hatékonyan feltárható és kezelhető a meddőség oka.
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Sugárterápiás fejlesztés a  
szegedi és temesvári onkológiai ellátásban 
Szeged és Temesvár városának régóta határozott célja és törekvése az interregionális kapcsolatok és együttműködés fej-
lesztése. Ennek a folyamatnak része az az egészségügyi kooperáció, melynek keretében szakmai rendezvények zajlanak, 
és temesvári sugárterápiás orvosokat lát vendégül a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikája. 

Mind Magyarországon, 
mind Romániában eu-
rópai összevetésben is 
kiemelkedően magas 
halálozási arányúak a 
daganatos betegségek, 
és a térségben a máso-
dik leggyakoribb halál-
okként szerepel a rák.
A Szegedi Tudomány-
egyetem Onkoterápiás 
Klinikáján szeretnék el-
érni, hogy a térségben 
élő népesség egyenlően 
hozzáférhessen a magas 
szintű, korszerű daganat 
megelőzési-kezelési el-
járásokhoz, majd ennek 
nyomán végső célként 
csökkenjen régiónkban 
a daganatos halálozás. 
Ennek érdekében ala-
kítottak ki együttműkö-
dést a Temesvári Területi 
Kórházzal, és indultak a 
Magyarország-Románia 

Határon Átnyúló Együtt-
működési Program pá-
lyázatán, melynek kereté-
ben szakmai fejlesztésre 
és infrastrukturális beru-
házásra egyaránt sor ke-
rül. („Egymást kiegészítő 
sugárterápiás fejlesztés 
az SZTE Onkoterápiás 
Klinikáján és a Temesvári 
Területi Kórházban” című 
HURO/0802/112_AF szá-
mú, az Európai Unió által 
támogatott projekt.)
Az együttműködés fő 
célja az, hogy technikai 
fejlesztéseket valósítsa-
nak meg mindkét intéz-
ményben. Emellett se-
gítség, hogy a túlterhelt 
temesvári sugárterápiás 
egységet az együttmű-
ködés révén tehermente-
sítik a daganatos betegek 
egy részének Szegeden 
történő ellátásával. Az 

így felszabaduló kapaci-
tásokat a romániai part-
ner arra fordíthatja, hogy 
korszerű technológiákat 
vezessen be a betegek 
kezelésére. 
A projekt egyik mér-
földkövét jelentő, ősszel 
lezajlott rendezvénnyel 
ennek megvalósításához 
kívánt a szegedi klinika 
hozzájárulni azzal, hogy 
az itt már 2005 óta mű-
ködő, európai színvonalú 
besugárzási módszer-
ről elméleti és gyakorlati 
képzést tartott a romániai 
szakembereknek. A pro-
jekt további elemeinek 
megvalósítása lehetővé 
teszi majd a határ menti 
magyar és román bete-
gek speciális ellátását: 
egyes, a 3D konformális 
tervezés speciális tech-
nikáit igénylő esetekben 

elsősorban Szegeden, 
míg egésztest-besugár-
zást igénylő esetekben 
főként Temesváron látják 
el a betegeket.
A közös továbbképzések 
februárban folytatód-
nak Temesváron, majd 
kiegészülnek együttes 
protokollkidolgozásokkal, 

valamint az eszközberu-
házásokkal. A folyama-
tos szakmai-tudományos 
együttműködés megala-
pozhatja az európai szin-
tű egységes onkológiai 
ellátás kialakítását.
A projekthez nagyértékű 
eszközbeszerzés is kap-
csolódik mindkét intéz-

ményben. A szakem-
berek továbbképzésén 
kívül a projekt résztvevői 
felvállalták a régióbeli 
lakosság felvilágosításá-
nak, és a daganatos be-
tegségre nézve nagyobb 
kockázatot hordozó em-
berek szűrésének közös 
szervezését is.

Jelen sajtómegjelenés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Két ország, egy cél, közös siker

Hová lettek Botka civil „kultúrgerillái”?  
A választások évében, 2010-ben alakult az Összefogás Szegedért Egyesület, amely neves, szegedi közéleti szereplőket 
sorakoztatott fel tagjai között. Először politikamentességet hangsúlyoztak, majd az egyesület nevével fémjelezve indult a 
polgármesterségért az MSZP-s Botka László. A választások óta hírét sem hallottuk az egyesületnek...

Az Összefogás Szege-
dért Egyesület (ÖSZE) 
alapító tagjai többek 
között Telegdy Gyula 
akadémikus, orvospro-
fesszor, Vajda Júlia ope-
ra-énekesnő, Venetianer 
Pál akadémikus, bio-
kémikus, Tandi Lajos, a 
Szeged folyóirat főszer-

kesztője, a Pinceszínház 
vezetője, Kancsár József 
és Székhelyi József szín-
művész is, a Szegedi 
Nemzeti Színház korábbi 
igazgatója, aki a szerve-
zet egyik szóvivőjeként 
vállalt szerepet az egye-
sület színre lépésekor. 
Az ÖSZE elnöke Pálmai 

Antal, a Medikémia Zrt. 
vezérigazgatója.
Ígéretük szerint az ala-
pítás után közös ülése-
ken vitatják meg állás-
pontjukat, akár hetente 
többször is találkoznak 
majd. Pálmai és Szék-
helyi politikamentesség-
ről beszélt. Az egykori 

színházigazgató úgy fo-
galmazott alakulásukkor, 
2010 júliusában, hogy 
talpig civilek ők, állig 
felfegyverkezett bozót-
harcos kultúrgerillák”, 
akik a városi hatalmat 
és a közvéleményt azzal 
fogják szüntelenül ost-
romolni, ami a polgárok 
számára a legfontosabb, 
az ő érdeküket juttatja 
leginkább kifejezésre. A 
politikamentességüket 
hangsúlyozó civilek 2010 
szeptemberében szövet-
ségre léptek Botka Lász-
lóval (MSZP), aki végül 
megnyerte a polgármes-
teri választást. Jelenleg 
a polgármester mellett 
12 képviselője van az 
MSZP-ÖSZE választási 
szövetségnek a szegedi 
közgyűlésben. A válasz-
tások után az egyesület-
ről többé nem hallottunk.
A szervezet készítettek 
egy honlapot, ahol állító-
lag a polgárok javaslatait 
várták, amit beépítenek 

az elképzeléseikbe, s el-
juttatják azokat a város-
vezetéshez, de a www.
osszefogasszegedert.hu 
már nem működik. 
Pálmai Antalt a 
Medikémia Zrt.-n keresz-
tül telefonon nem sikerült 
elérnünk, elektronikus 
levélben kérdeztük meg, 
hogy az egyesület tavaly 
milyen közéleti szerepet 
vállalt, a tervekhez mér-
ten hány javaslatot jut-
tattak el az önkormány-
zat felé a 2011-es évben, 
üléseztek-e heti, kétheti 
rendszerességgel, és hol 
lehet megtalálni őket, ha 
bármely szegedi polgár-
nak javaslata lenne szá-
mukra. E-mailben azt a 
választ kaptuk az elnök-
től, hogy külföldi utazá-
sai, tárgyalásai miatt ké-
sőbb kellene időpontot 
egyeztetni, levélben pe-
dig nem szeretne „sza-
batos interjút” adni. Azt 
az ígéretet kaptuk, hogy 
az egyesület program-

jairól, amint a helyiség-
gondok megoldódnak, 
folyamatos tájékoztatást 
fogunk kapni.
Az ÖSZE a Stefánia 2. 
szám alá van bejegyez-
ve, ahová a Szeged fo-
lyóirat szerkesztősége 
is. A főszerkesztő, Tandi 
Lajos (az egyesület egyik 
alapítója) elmondta, 
hogy a polgármesteri 
titkárságon, kabinetnél 
érdeklődjünk tovább, ott 
megmondják majd, hogy 
ki nyilatkozhat az egye-
sület nevében. 
Felhívtuk a polgármes-
teri kabinetet, ahol el-
kérték a telefonszámun-
kat, de visszahívás nem 
érkezett. Megkerestük 
Székhelyi Józsefet is, aki 
elmondása szerint „na-
gyon halványan van ott”, 
konkrétumokkal nem tud 
szolgálni az egyesület 
életével kapcsolatban...

Dobó Csaba

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gémes Sándor

(x)



Kalmár: Nem csak ellentüntetőkből áll Magyarország
Számtalan támadást kapott hazánk külföldről, de Kalmár Ferenc szerint azt is látni kell, hogy a szocialisták, libe-
rálisok és zöldek részéről, vagyis a jobboldali néppárt ellenzékétől. A Fidesz-KDNP-s politikust helyzetértékelésre 
kértük a közelmúlt eseményei kapcsán.

„Sok esetben azt véljük 
felfedezni, hogy a kül-
földi támadások belülről 
indukálódnak, hazánk-

ból kapják a muníciót és 
információkat. Ezek egy 
részénél az ügyek rész-
leteibe nem is mennek 

bele a külföldi támadók, 
hanem egyszerűen át-
veszik a belföldi ellenzék 
modorát és mondaniva-
lóját” – hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.
A szegedi képviselő-
testület Fidesz-KDNP-s 
frakcióvezető-helyette-
se szerint nagyon ne-
héz megemésztenie a 
magyarországi mellett 
a nyugati baloldali párt-
szövetségeknek is a 
2010-es választási ve-
reségüket, ez okozza 
jórészt a támadásokat. 
„A másik alapindoka a 
kritikáknak, hogy mi visz-
szanyúltunk az új alap-
törvény megalkotásánál 
a hagyományos, európai 
értékekhez, beleértve 

ebbe a kereszténységet 
is. Ez sok helyen kiveri 
a biztosítékot” – érvelt 
Kalmár. Emlékeztetett 
arra, hogy az unió alkot-
mányába sem sikerült 
a keresztény gyökerek 
megemlítését belevenni.
Orbán Viktor miniszter-
elnök strasbourgi fellé-
pését határozottnak és 
frappánsnak értékelte a 
Fidesz-KDNP-s képvise-
lő. „Ismerve a politikát 
– beleértve az európai 
politikai elitet is – úgy 
látom, a képviselők egy 
részét nem kellett győz-
ködni, eleve megértették 
a magyar kormányt. Az 
ingadozók nagy részét 
szerintem meg tudta 
győzni, ám akik zsigerből 

ellenünk vannak, azok-
nak bármit mondhatott 
volna a miniszterelnök” 
– részletezte.
A szegedi, illetve a fő-
városi kormány melletti 
szimpátiatüntetéseket 
fontosnak értékelte a po-
litikus. Lapunk kérdésére 
elmondta, azok, akikkel 
találkozik, immár úgy lát-
ják, hogy itt nem is a kor-
mány, hanem Magyar-
ország ellen folyik egy 
támadás. „Ez még job-
ban összefogja a társa-
dalmat, és a határon túli 
magyarságot is. Szeged-
re is érkeztek a Délvidék-
ről, illetve fővárosba is, 
vagyis kezdik érezni az 
emberek, hogy mit jelent 
magyarnak lenni. Erősö-

dik az identitásuk, s ha 
kell, kiállnak a kormány 
mellett” – fogalmazott. 
Kalmár Ferenc úgy lát-
ja, szükségesek az ilyen 
megmozdulások, hiszen 
a másik politikai oldal 
megmozgatott néhány-
ezer embert, amit főként 
a baloldali sajtó úgy állí-
tott be, mintha óriási el-
lenállás lenne a magya-
rok között a kormánnyal 
szemben. „Látszódjon 
a másik oldal is, hallas-
sák hangjukat, mert nem 
csak ellentüntetőkből áll 
ez az ország” – hangsú-
lyozta a Fidesz-KDNP-s 
politikus.

Varga Anna

kormányt ért támadások ellen
békemenettel a magyar

Sokan a rendszerváltás óta legnagyobb tüntetésének nevezték a Békemenet Magyarországért elnevezésű rendezvényt, ahol a belügy-
minisztérium becslése szerint közel 400 ezer ember vett részt január 21-én.

A magyar kormány ellen 
valóságos támadásdöm-
ping indult a 2012-es év 
kezdetével három, dec-
ember végén elfogadott 
törvény miatt. Az Európai 
Parlamentben a zöld, a 
liberális és a szocialista 
frakció is eljárást kezde-
ményezett országunkkal 
szemben, a külföldi balli-
berális sajtóban pedig sor-
ra jelentek meg a támadó 
hangvételű írások. Civilek 
Bencsik András főszer-
kesztő, Bayer Zsolt közíró 
és Széles Gábor vállalko-
zó vezetésével szerveztek 
szimpátiatüntetést, nyi-
latkozatuk szerint a nem-
zetközi nyilvánosságban 
megjelenő félrevezető és 
elfogult híradások fölerő-
sítenek egy olyan közhan-
gulatot, amely méltatlan 
és igazságtalan színben 
tünteti fel országunkat, s 
amely egyre nagyobb ká-
rokat okoz hazánk gazda-
ságának és a magyar em-
bereknek.

Közel 400 ezren vonul-
tak a Kossuth térre

A békemenet (melyről a 
SZEGEDma.hu helyszíni 
élő közvetítésben szá-
molt be) 16 órakor indult, 
s közel két és fél órát 
hömpölygött a több szá-
zezresre duzzadt tömeg 
végig a Hősök teréről a 
Parlamentig. A Kossuth 
tér már megtelt, mikor 
a menet vége még az 
Oktogonig ért. Az egész 
országból és a hatá-

rokon túlról is érkeztek 
tüntetők, akik a kormány 
melletti szimpátiájukat 
fejezték ki. 
Több erkélyre is kitűz-
ték a trikolór lobogót. A 
felvonulók népdalokat 
énekelve haladtak. Söté-
tedés után előkerültek a 
fáklyák és a gyertyák is. 
Komoly rendőri biztosí-
tás kísérte az eseményt, 
de egy ellentüntetővel 
sem találkozhattunk 
út közben, békében, 
csendben vonultak az 
emberek. Egyedül az 
LMP „foglalt” el egy er-
kélyt Bajcsy-Zsilinsz-
ky út egyik bérházának 
második emeltén, ahol 
szelíden mosolygó fia-
talok hirdettek demok-
ráciát Orbán nélkül. 
Egy-egy beszólás és 
kisebb füttykoncert jött 
válaszként. Bayer Zsolt 
közíró köszöntötte elő-
ször a Kossuth térre ér-
kező tömeget, s mondott 
beszédet. „Azt üzenjük 
Európának, hogy soha 
többé nem leszünk gyar-
mat” – hangzott el, majd 
felolvasott egy táblát, 
amire az volt felírva: az 
unió 55 éves, az IMF 67 
éves, az Egyesült Álla-
mok 236 éves, Magyar-
ország pedig több mint 
ezeréves. Bayer úgy fo-
galmazott, hogy meg-
mutattuk, a gyűlöletnél 
sokkal nagyobb össze-
fogásra képes a szeretet. 
Széles Gábor vállalkozó 
úgy fogalmazott: az el-
múlt évtized legnagyobb 
tüntetésén vett részt. A 

Belügyminisztérium köz-
lése szerint több mint 
négyszázezren vettek 
részt a Békemenet Ma-
gyarországért elnevezé-
sű, a kormány melletti 
szimpátiatüntetésen.

Hazai hatásai lehetnek
a tüntetésnek

Filippov Gábor (Prog-
resszív Intézet) szerint a 
tüntetés bebizonyította, 
hogy a kormány mögött 
ma is tömegek állnak. A 
politológus az m1 Este 
című műsorában siker-
nek nevezte a demonst-
rációt, ugyanakkor nem 
gondolja, hogy ennek 
nagy hatása lesz a nem-
zetközi közvéleményre, 
mert szerinte a kormány-
oldalon túlbecsülik a 
sajtó hatását. Elmondta: 
ez a tüntetés elsősorban 
befelé szólt, azt kíván-
ta ellensúlyozni, hogy 
külföldön egyértelműen 
kritizálják a magyar kor-
mány és a parlamenti 
többség döntéseit a saj-
tó, a baloldal és a jobbol-
dal részéről is. Hangsú-
lyozta, hogy nemcsak a 
liberális sajtóban jelentek 
meg ilyen támadások, 
hanem a kormánynak 
belföldön is nagyon ne-
ves konzervatív, jobbol-
dali közgazdászok „elég 
kemény mondataival kell 
szembenéznie”. Arra a 
kérdésre, hogy a IMF-
tárgyalásokra lehet-e 
hatással a demonstrá-
ció, Filippov Gábor azt 
mondta: az IMF-nek 

nagyon konkrét követe-
lései, feltételei vannak, 
és úgy tűnik, hogy a 
kormány ezeket többé-
kevésbé teljesíteni fogja, 
ezért nem hiszi, hogy az 
IMF-et nagyon érdekli, 
kik és hogyan tüntetnek 
ellenük.

Szijjártó: Még él a
2010-es összefogás

A legtöbb külföldi sajtó-
termék foglalkozott a bé-
kemenettel, a BBC sze-
rint a megmozdulás célja 
a kormány támogatásá-
nak „masszív felmutatá-
sa” volt, illetve az, hogy 
megmutassák, több 
embert tudnak mozgósí-
tani, mint az ellenzék. A 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung című konzerva-

tív német lap Magyar-
országgal rendszeresen 
foglalkozó rovatvezetője 
írásában úgy vélte, hogy 
Orbánt „ugyanabból 
a fából faragták, mint 
a feltartóztathatatlan 
győztes típus Jacques 
Chiracot, Helmut Kohlt, 
Angela Merkelt, Nicolas 
Sarkozyt, vagy Gerhard 
Schrödert“. E csoport 
tagjait az köti össze, 
hogy „céltudatos fel-
emelkedésük közben 
csúfolták, alábecsülték, 
majd mégis komolyan 
vették őket, de végül 
aztán eredménytelenül 
küzdöttek ellenük. Senki 
sem tartóztatta fel őket, 
senki sem tántorította 
el őket a céltól, senki 
sem korlátozta hatal-
mi igényüket. Az állam 

egyes számú (vezetői) 
akartak lenni, és azzá is 
lettek.” A kormány szó-
vivője, Szijjártó Péter, 
úgy fogalmazott: „öröm 
számunkra, hogy Ma-
gyarország történetének 
legnagyobb demonstrá-
cióját megszervezve az 
emberek tanúbizonysá-
gát adták annak, hogy 
az a rendkívül széles 
összefogás, amelyet lét-
rehoztak a 2010-es par-
lamenti választáson, és 
amely lehetővé tette Ma-
gyarország megújítását 
és újjászervezését, még 
mindig él. Örülünk és 
köszönjük, hogy kiálltak 
Magyarországért”.

Dobó Csaba
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Szegeden álltak ki elsőként a kormány mellett
A budapesti szimpátiatüntetés előtt több nagyvárosban is szerveztek demonstrációkat, az első megmozdulást  
Szegeden tartották három civil szervezet rendezésében Csurka István Klauzál téri beszédével.

„Szűnjünk meg végre fél-
ni!”, „Aki fél, rabságban 
él!”, „A saját sorsunkat ko-
vácsoljuk”, „Az ijesztgetés 
bolsevik stratégia”, „Nin-
csen semmi alku, nincsen 
semmi de”, „Magyaror-
szágot nem lehet lehúzni” 
– többek között ezek vol-
tak olvashatók azokon a 
táblákon, melyekkel a Du-
gonics térről a Kárász ut-
cán át a Klauzál térre vo-
nult több mint ezer ember 
az ország első kormány 
intézkedéseit támogató 
szimpátiafelvonuláson 
Szegeden, január 14-én. 
A Tisza-parti városba 
Hódmezővásárhelyről, 
Mindszentről, Székkutas-
ról, Deszkről, Orosházá-
ról, Tiszaszigetről, Sán-
dorfalváról, Balástyáról is 
érkeztek demonstrálók.

„Azért vagyunk itt, hogy 
megerősítsük a kor-
mányt és annak intéz-
kedéseit, Orbán Viktor 
miniszterelnököt és leg-
közvetlenebb harcostár-
sait” – ezzel kezdte be-
szédét Csurka István író, 
a Magyar Igazság és Élet 
Pártjának elnöke a nagy-
gyűlésen. Szerinte a leg-
fontosabb cél az, hogy 
Magyarországot más or-
szággá tegyék, s hazánk 
az „idegeneké legyen”. 
Csurka szerint a magyar 
keresztény tömegnek ki 
kell vonulnia az utcára, 
kifejezni a kormány mel-
lett állását. “Ellenfele-
inknek az a bajuk, hogy 
Magyarország magyar 
és keresztény akar lenni. 
Tudnotok kell, mire megy 
ki a játék, nem kell félni 

attól sem, hogy megne-
vezzük azokat, akik eny-
nyire képesek elárulni a 
hazát. A hit van útban, 
a keresztény erkölcs, a 
Szent Korona, az Isten, 
áldd meg a magyart!” – 
tette hozzá a Kossuth-dí-
jas író, politikus, aki kór-
házi kezelésről érkezett a 
szegedi rendezvényre.
A Polgári Körök nevé-
ben Dobák Lászlóné 
megyei önkormányzati 
képviselő szólt az egy-
begyűltekhez. Sajnálatát 
fejezte ki, hogy az Eu-
rópai Unió másodrendű 
állampolgárainak tekint 
minket, és kettős mércét 
alkalmaznak. A Magyar 
Megmaradás Közössé-
ge nevében felszólaló 
hódmezővásárhelyi ön-
kormányzati képviselő, 

Kovács László szerint 
igazságtalan össztűz zú-
dult a médiatörvényre, az 
alaptörvényre, a bankok 
extraprofitjának meg-
adóztatására, a jegybank 
nemzeti szolgálatba való 
állítására. „Ezt a belül-

ről inspirált és hathatós 
nemzetközi közremű-
ködéssel végrehajtott 
pénzügyi-gazdasági , 
politikai, morális állam-
csődhelyzetet a média 
és az akcióban részes 
nemzetidegen, politikai 

kalandorcsoport min-
den erővel megpróbálja 
a kormány nyakába, sőt 
egyenesen Orbán Viktor 
nyakába varrni” – fogal-
mazott a szónok.

DSZ

Tulajdon lakások:
Attila utcai 2 szobás, 60 m2-es, felújítandó lakás   9,9 M Ft
József A. sgt.-i I. emeleti felújítandó mini garzonlakás 4 M Ft
Széchenyi téri 3 szobás, 86 m2-es, felújított, galériás lakás 25 M Ft
Rókusi krt.-i 1+1 szobás lakás, panelprogramos épületben  6,2 M Ft
Vértói úti 1+1 szobás lakás, panelprogramos épületben  6,5 M Ft

Bérleti jog: 
Széchenyi téri  3 szobás, 86 m2-es, felújított bérlakás eladó 11 M Ft
Londoni körúti  37 m2 felújított bérlakás eladó  3,5 M Ft  
Londoni körúti 86 m2-es felújított bérlakás eladók 4,5 M Ft
Gogol utcai  2 szobás, 57 m2-es, felújítandó bérlakás eladó  3,9 M Ft 
Dugonics utcai  42 m2-es, 2 szobás bérlakás eladó  3,6 M Ft
Temesvári körúti  erkélyes bérlakások  2,5–3,9 M Ft

Családi házak:
Röszkén kétszintes 6 szobás, összkomfortos, karbantartott családi ház 16,5 M Ft  
Szegeden az Árkádnál 3 szintes, több generáció együttélésére alkalmas családi ház 44,9 M Ft 
Újvilág utcában 5 szobás, 180 m2-es, ig, igényes kialakítású, családi ház 39,5 M Ft
Sándorfalvai felújított 3 szobás tanya eladó, ill. szegedi 3–4 szobás bérlakásra cserélhető
Horgosi úton üzleti tevékenységre is alkalmas ház, lakható melléképület, üzlettel kiadó vagy eladó

Egyéb ingatlanok:
Bartók térnél  35 m2-es, felújított üzlet bérleti joga eladó 3 M Ft
Sefániánál  112 m2-es, utcára nyíló üzlet bérleti joga eladó 11,5 M Ft+áfa
Kemes utcában  17 m2-es épület alatti garázs bérleti joga eladó  400.000 Ft
Jósika utcai  25 m2-es, szerelőaknás, udvari garázs kiadó vagy eladó 

a gondos gazda
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Futó-edzéseken izzad a Szeged 2011 gárdája
A Szeged 2011 NB II-es labdarúgócsapatának az irányítását január elején vette át Futó Tamás. Az UEFA A licences 
edző Csepelről érkezett, ahol eddig a helyi U19-es alakulatot vezette. Az új trénerrel a terveiről beszélgettünk.
„Szegedi részről sze-
mélyesen Adem Kapics 
keresett meg tavaly 
november második felé-
ben” – mesélt Futó Ta-
más arról, hogyan került 
a csapathoz. „A szegedi 
vezetés U19-es csepeli 
csapatom egy mérkő-
zését is megtekintette, 
illetve beszélgetések 
során felmértük, mik a 
lehetőségek. Szegeden 
ősszel azon a három 
találkozón, amit láttam, 

megállapíthattam, hogy 
igencsak szűk a keret. 
Véleményem szerint 16 
felnőtt és 4 ifjúsági játé-
kosból kell összerakni a 
csapatot. Összesen 6-8 
új játékos érkezése a re-
ális, ezért folyamatosan 
tesztelünk még próbajá-
tékosokat” – tette hozzá 
az új mester. A csapattól 
távozott Czirbus Gábor 
kapus, Magyar György 

belső védő és Puskás 
Csaba védekező közép-
pályás, akik az NB III-as 
Makó együttesébe tér-
nek vissza. Épp ezért a 
tréner a védelem meg-
erősítésén is dolgozik.
Az első edzésen pró-
bajátékra érkezett két 
külföldi légiós, az ele-
fántcsontparti 21 éves 
korosztályos válogatott 
védő, Fousseni Nganon 
Bamba, aki tavaly a fran-
cia negyedosztályú ES 

Viry-Chatillon együtte-
sében játszott, illetve a 
25 éves portugál-szene-
gáli kettős állampolgár 
Adama Coulibaly. A gyu-
lai akadémiáról Rézmű-
ves Rajmund jött, a Szol-
nokról Kis Róbert, illetve 
két kapus, Hara Norbert 
Szigetszentmiklósról és 
Csala Róbert a SZVSE-
től. Rajtuk kívül három 
csepeli ifjúsági játékos is 

megjelent a felkészülés 
kezdetén.
„Az eddig érkezett pró-
bajátékosok közül Kis 
Róberttel megegyez-
tünk, van még három 
másik focista is, akivel 
szóban sikerült megál-
lapodnunk, de a klub-
jukkal még folynak az 
egyeztetések. Továbbra 
is érkeznek még tesz-
telésre labdarúgók. Az 
elmúlt hetekben azt a 
munkát elvégeztük, amit 
szerettem volna, sajnos 
apróbb sérülések, be-
tegségek nehezítették 
a felkészülést. A táma-
dószekciónkkal elége-
dett vagyok, védekező 
játékosok tekintetében 
azonban szerényebbek 
a lehetőségeink, így a 
végleges keret kialakítá-
sa még tart” – fogalma-
zott a szakember, aki-
nek elmondása szerint 
az a hitvallása, hogy ezt 
a sportágat nem lehet 
edzés nélkül játszani. 
„Csank János mondását 
követem: aki hét közben 
firkál, az hét végén nem 
fog szépen rajzolni. So-
kat dolgozunk labdával, 
de külön futómunkát is 
tartok a fiúknak, meg fo-
gom követelni játékosa-
imtól az agresszív labda-

szerzést, a labdavesztés 
utáni visszatámadást. 
Olyan csapatot szeret-
nék, amelynek tagjai 90 
percig megszakadnak, 
és nem ismernek elve-
szett labdát” – így Futó 
Tamás, aki kiemelte, 
hogy a felkészülés alatt 
51 edzés és 12 edző-
meccs a penzum, a tré-
ningeken külön egyéni-
leg és csapatrészenként 
is képzi a játékosait.
„Az első hat tavaszi baj-
noki mérkőzésből ötöt 
itthon játszunk, ebből 
az etapból három-négy 
meccset meg tudunk 
nyerni, és vissza fogjuk 

csalogatni azokat a né-
zőket, akik az őszi haj-
rá sikertelensége miatt 
elpártoltak a csapattól. 
A cél a 3-8. helyek vala-
melyikén végezni, hiszen 
tudni kell, hogy a 13. 
helyről kezdjük a tavaszt 
ugyanannyi ponttal, mint 
a kieső helyen álló Új-
pest II.” – fogalmazta 
meg a csapat céljait a 
vezetőedző, aki szerint a 
belső védelmet, a véde-
kező középpályát erősí-
tenék meg, és egy erő-
csatár igazolására lesz 
szükség. „A középső 
tengely védekezése szo-
rul finomításokra, főként, 

hogy Magyar György 
elment” – fogalmazott, 
kiemelve külön, hogy há-
rom felállást tanítana be 
játékosainak: a 4-1-4-1, a 
4-2-3-1 és a 4-4-2 rend-
szereket. „Ezeket a kö-
rülmények szerint tudnák 
váltogatni, de a játékot 
mindenképpen úgy kép-
zelem el, hogy az ellenfél 
védőharmadában fejtünk 
ki komoly pressziót, és 
ahogy már fent mond-
tam, meg nem állunk a 
meccs végéig.”
Így legyen!

Dobó Csaba

Amikor áll a bál…
Vízkereszttől hamvazószerdáig (azaz január 6-tól idén február 22-ig) tart az egyházi időszámítás szerint a farsang 
időszaka, mely a fiatalság legnagyobb örömére a báli szezont is jelenti.

Az organikusan felépülő 
társadalmakban minden-
nek megvolt a maga ideje, 
a munkának, a pihenésnek 
és a szórakozásnak egy-
aránt. Korábban bálakat 
sem úgy rendeztek, mint 
manapság. Ma már a szót 
is ritkábban, és inkább 
elegánsabb, emelkedett 
hangulatú rendezvényekre 
használjuk, helyette „bu-
lizni” vagy diszkóba járnak 
a fiatalok. Az 1940-es éve-
kig a bálaknak volt egyfaj-
ta szezonalitásuk – ma-
gyarázta lapunknak Barna 
Gábor, az SZTE Néprajzi 
és Kulturális Antropológiai 
Tanszék vezetője. 
A kisebb falvakban, ahol 
homogénebb volt a társa-
dalom, a báli alkalmaknak 
a fonók, a 19-20. szá-
zad fordulójától katolikus 
körök vagy művelődési 
házak, illetve a kocsmák 

adtak helyet. Nagyobb te-
lepüléseken a 19. század-
tól fokozatosan és egyre 
gyarapodó számban je-
lentek meg a különböző 
egyesületek, melyek val-
lási, foglalkozási (céhek, 
ipartestületek) alapon, il-
letve életkor (cserkészek, 
illetve Katolikus Agrárif-
júsági Legényegyesüle-
tek Országos Testülete /
KALOT/, Katolikus Asz-
szonyok és Lányok Szö-
vetsége /KALÁSZ/) sze-
rint gyűjtötték egybe az 
embereket. A 19. század 
utolsó harmadában már 
szervezett módon jelen-
tek meg a tűzoltók is, de a 
kereskedő ifjak, olvasókö-
rök, úri kaszinók, gazda-
körök szintén színesítettek 
a társadalmi palettát. Az 
egyesületek mind-mind  
megtartották a maguk ha-
gyományos farsangi bálját. 

Táncrendben

Fokozatosan alakultak ki 
a bál „kellékei” is. Már a 
19. századtól táncrendek-
be írták az urak a nevüket 
ahhoz a tánchoz, amelyet 
az illető hölggyel szerettek 
volna táncolni. A huszadik 
század első felében pe-
dig meghívókat küldtek, 
feldíszítették a termet, 
meghatározott báli vise-
letet vártak el, illetve bü-
fét (söntést) állítottak fel a 
vendégeknek, és fogad-
tak zenekart is. A fonó-
ban, kocsmában ugyanis 
még nem nagyon voltak 
zenekarok, egy-egy hang-
szeres játékos, dudás, 
tekerős, tamburás vagy 
citerás szolgálta ki a mu-
latni vágyókat. A cigány-
zenekarok kezdetben a 
városi vendéglőkben ját-
szottak, majd viszonylag 

korán, a két világháború 
között megjelentek a sza-
lonzenekarok is. A mozin 
keresztül a filmzenék slá-
gerek lettek, előretörtek a 
tánczenei divatok, a tár-
sastáncok a néptáncok 
mellett: nagy divatja volt 
a keringőnek, majd jött a 
tangó, a foxtrott stb. 

Álarcban

Bizonyos helyeken a 
farsangi mulatságok 
maszkabálakká, álar-
cosbálokká váltak. A 
farsangon viselt álarcok 
persze elsősorban nem 
a bálakhoz, hanem vala-
milyen szokáshoz kötőd-
tek. A jelmezviselés rész-
ben az iskolai kultúrákon 
keresztül vált általánossá 
a 20. század második 
felétől, mikor a gyere-
kek öltöttek jelmezt. A 
szokás gyökere persze 
sokkal korábbi évszá-
zadokra nyúlik vissza, a 
felsőbb osztályok ele-
gáns jelmezekben tartott 
estélyeire. 
A farsangi időszak csú-
csa a „farsang farka”, 
azaz utolsó három napja 
volt: farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húsha-
gyókedd – a legnagyobb 
bálakat ekkor rendezték. 
Falun és városban há-
rom napon át bálazott 
a fiatalság, mert tudták, 
hogy húshagyókedden 
már éjjel 11-kor véget 
ér a bál. Ha még éhesek 

voltak, utoljára ehettek 
húsos ételt a nagyböjt 
kezdete előtt. 

Rend nélkül

„Napjaink embere erről 
is megfeledkezett, nem 
figyelnek rá. Az 1940-es 
évektől kifejezetten egy-
ház- és vallásellenes lég-
kör uralkodott Magyar-
országon, ami tudatosan 
arra akarta kényszeríteni 
a lakosságot, hogy meg-
szegje a vallás előírásait 
– például táncoljon nagy-
böjtben is” – összegzett 
Barna Gábor. Így a mai 
ember már egyáltalán 
nem is érzi ezt bűnnek, a 
rend megbontásának. 
Természetesen nemcsak 
a farsangi időszakban 

rendeztek bált, hanem a 
nagy ünnepekkor (kará-
csony, húsvét, pünkösd), 
többnyire azok másod-
napján. Alkalmi rendez-
vényekre került sor a 
nagyobb munkák befe-
jezésekor is, ilyen volt az 
aratóbál vagy a szüreti 
bál. A paraszti kultúrá-
ban a gabonatárolásra 
szolgáló épület, a csűr 
elkészültekor „csűrdön-
gölőt” jártak, hogy a fiata-
lok táncukkal tömörítsék 
a földet. A mulatságok 
tehát egyenletesen meg-
oszlottak az év során, de 
eleink jól tudták, mikor 
van, és mikor nincs itt az 
ideje a táncnak…

Arany Mihály
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Szegedi báli rend

Január 28-án a Rotary Club Szeged-Tisza tart jóté-
konysági bált 19 órától a Tisza Szállóban. Február 
4-én a Szeged Első Lions Club is megrendezi jóté-
konysági bálját 19 órától a József Attila Tanulmányi 
és Információs Központban. Február 11-én a Grand 
Caféban a VI. Nemzetközi Bajuszparti és Farsang-
ra kerül sor. Szintén február 11-én 19.30-tól tartja 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a Hagyományos Nemzetközi Üzleti Találkozóját, a 
Kamarai Bált a kamara székházában. Február 18-án 
a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 19 órától a Fe-
hértói Halászcsárdában rendezi meg a Mérnökbált. 
Február 16-án 19 órától az SZTE Mérnöki Kar Mér-
nökbáljára kerül sor a Pick Étteremben, február 17-
én pedig 19 órától rendezik meg az idei Bölcsész-
bált a Tisza Hotelben. Február 24-én 17 órától a VI. 
Szegedi Nyugdíjas Bál lesz az Üvegvár étteremben. 

Online kátyúfigyelővel javítanák a szegedi utakat
Némiképp javított az utak helyzetén a csapadékmentes és viszonylag enyhe időjárás, azonban még így is jócskán rájuk 
fér a foltozás. Télen a közútkezelők csak hidegaszfalttal tudnak javítani, a tényleges rendbetételre márciusig várni kell.

Naponta kátyúk ezrei ke-
letkeznek hazánk útjain, 
a közútkezelők számára 
egy soha véget nem érő 
verseny az úthibák folto-
zása. Télen a fagy, a nagy 
hőmérséklet-ingadozás 
és a csapadék együttes 
erővel kezdi ki az aszfal-
tot, a gyakran több centi-
méter mély kátyút az autó 
futóműve, gumija bán-
hatja. A viszonylag enyhe 
tél, valamint a szokatlanul 
nagy szárazság némiképp 
megkímélte az utakat, 
kisebb-nagyobb huppa-
nókra azonban továbbra 
is számítani kell.

Tavaszig vár 
az érdemi javítás

„A múlt évben 130 mil-
lió forintot költöttünk az 

utakra, ebből a pontszerű 
kátyúzásokat tudtuk meg-
csinálni. A nagyobb felületi 
munkálatokra nem volt el-
különítve forrás, így ezek-
kel nem tudtunk érdem-
ben foglalkozni” – tudtuk 
meg Makrai Lászlótól, a 
Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójától. 
„November elsejével leáll-
tak az aszfaltkeverő üze-
mek, egészen márciusig 
nem is fognak beindulni. 
Téli időszámításra álltak 
át – ebben az időszakban 
egyébként sem tanácsos 
kátyúzni, ilyenkor ideig-
lenes megoldásként hi-
degaszfalttal töltjük fel a 
hézagokat. Elsősorban a 
fokozottan balesetveszé-
lyes részeket igyekszünk 
karban tartani, sajnos 
azonban jelenleg nincs 

olyan technológia, amely 
hosszú távú megoldást je-
lentene. Igaz, hogy az idő-
járás némiképp enyhítette 
a kátyúproblémát, de a 
szűkös keretből a szinten 
tartás sem egyszerű fel-
adat” – tette hozzá.
Mint mondta, a kátyúkat 
bejelentés alapján igye-
keznek helyreállítani, eh-
hez nagy segítséget nyújt 
egy nemrég elkészült szá-
mítógépes program.
 

Könnyen 
bejelenthető a hiba

„Egy online kátyúbeje-
lentő programot készí-
tettünk, amely jelenleg 
tesztüzemmódban van 
fent a honlapunkon. Mivel 
novemberrel leállt a kátyú-
zási időszak, és a mi ke-

reteink is kimerültek, ezt 
csak a tavaszi szezonban 
fogjuk aktiválni. Ennek se-
gítségével a lakosság egy 
online felületen pontosan 

megadhatja a javításra 
szoruló, problémás részt 
az úton, mi pedig gyorsan 
reagálhatunk erre. Bízunk 
benne, hogy ezzel még 

eredményesebbé válik a 
munkánk” – tájékoztatott 
Makrai László.

Illés Attila

Futó Tamás 1968-ban született. 1980-tól jegyzi 
labdarúgó-pályafutását, a Budafok, a Balassagyar-
mat és a Budapesti Erőmű csapatainál fordult meg 
focistaként. 1994-től edző, Csepel, BVSC, Buda-
fok, Kaposvár állomáshelyekkel, 5 évet felnőtt-,  
12 évet utánpótlásedzőként. 2001-ben kaposvári 
pályaedző, majd a BVSC vezetőedzője, végül az 
NB III-as Csepel pályaedzője, U19-es trénere. Több 
neves élvonalbeli labdarúgó, mint Sándor György 
vagy Balajcza Szabolcs is dolgozott a keze alatt.
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RÖhely
Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik:
–  Mhh.
– Na ne égess – szól rá a másik. 

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve, 
és megkérdezi:
– Te rénszarvas, minek mész oda?
– Almát enni.
– De hiszen ez szilvafa.
– Nem baj, hoztam magammal. 

A fókafiú udvarol a fókalánynak, de az erősen kéreti magát.
– Ez nem igaz! – dühöng a fókafiú. Rajta vagyunk a kihaló 
 állatok listáján, ez meg itt kéreti magát! 

A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik.
– Micsoda pechem van – sóhajt fel –, megint konzerv! 

Az egérke és az elefánt találkozik:
– Hány éves vagy te, elefánt, hogy ilyen nagyra nőttél?
– Kettő.
– Én is – mondja az egérke –, csak két hétig beteg voltam. 

A sündisznóbébi eltéved a sötétben, és bekeveredik az üveg-
házba. Hosszas bolyongás után, amikor nekimegy egy kifejlett 
kaktusznak, boldogan tárja szét mancsocskáit:
– Mama!

Hozzávalók: • 4 csirkeszárny • 
4 csirkealsócomb • 1 nagyobb 
vöröshagyma • 3 ek. olaj • 1 
csapott evőkanál jóféle piros-
paprika • 1 csapott kiskanál só • 
fél mokkáskanál őrölt kömény • 
2 gerezd fokhagyma • fél kiska-
nál csípős Piros Arany vagy Erős 
Pista • 1 babérlevél • 4 közepes 
szem (50 dkg) burgonya • 1 csa-
pott kiskanál ételízesítő • 40 dkg 
zöldbab • 2 dl tejföl • 1 kiskanál 
finomliszt • fél citrom leve

Ki lesz a Déli Szó receptbajnoka?
Szeret Ön is sütni-főzni? Tud egy jó receptet és szívesen megosztaná mások-
kal? Nagy sikerű receptversenyünk most folytatódik. Legyen Ön is receptbaj-
nokaink egyike! 

Receptpályázatunk e havi témája: Téli kedvenceink
A hideg hónapokban bátrabban fogyaszthatunk olyan ételeket is, amelyek a meleg időszakban már nehezebben emészthetők,  
túlontúl laktatóak. Várjuk hát téli kedvenc receptjeiket: jöhetnek könnyebb és nehezebb húsételek, hüvelyesek, más szezonális zöld-
ségek, saláták – a lehetőségekhez képest pénztárcakímélő kivitelben.
A legötletesebb és ízesebb receptek beküldői között értékes szakácskönyveket osztunk ki.
A receptleírásokat a következő módon juttassák el szerkesztőségünkbe: pontos hozzávalók megadása, az elkészítés menetének 
részletes ismertetése, hőfokok.
A pályázatokat pontos név, lakcím, telefonszám feltüntetésével a recept@szegedma.hu e-mail címre vagy postai úton a Déli Szó 
magazin szerkesztőségéhez lehet beküldeni, az alábbi címre: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77.

Beküldési határidő: 2012. február 8. (szerda, este 24 óráig).

Eredményhirdetés: 2012. február 10. (péntek)

A receptversenyről bővebb információ és a nyertesek névsora  
a www.szegedma.hu oldalon „A hét receptje” menüpontban olvasható.

A hónap receptje: Palócos csirkegulyás
A csirkeszárnyakat a forgónál kettévágjuk, majd a combokkal együtt meg-
mossuk és leszárogatjuk. A hagymát felaprítjuk, és egy lábosban, az olajon 
kevergetve 2-3 perc alatt megfuttatjuk. A húst hozzáadjuk, továbbra is kever-
ve fehéredésig sütjük, majd a tűzről levéve a pirospaprikával meghintjük. Egy 
kevés vízzel gyorsan felöntjük (nehogy a paprikánk megégjen), megsózzuk, és 
az őrölt köménnyel, a zúzott fokhagymával, a paprikakrémmel, babérlevéllel 
megfűszerezzük. Lefödve kis lángon kb. 35 perc alatt majdnem puhára párol-
juk, ha időközben zsírjára sülne, egy kevés vízzel pótolhatjuk. Közben a bur-
gonyát megtisztítjuk, és a gulyáshoz hasonlóan kockákra vágjuk. A csirkéhez 
adjuk, szűk 1,5 liter vízzel felöntjük, nagy lángon fölforraljuk. Az ételízesítőt 

beleszórjuk, lefödve kis lángon 10 percig főzzük, majd hozzáadjuk a zöldbabot is. További kb. 10 percig főzzük, így 
a csirke, a krumpli és a zöldbab is egyszerre puhulnak meg. A tejfölt a liszttel simára keverjük, egy keveset a forró 
léből belemerünk, majd a levest ezzel sűrítjük, 1-2 percig forraljuk. Végül a citrom levével kissé pikánsra ízesítjük.

Képzéssorozat leendő vállalkozóknak
A Temesvári Nyugati Tudományegyetem – a Szegedi Tudományegyetem, a Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara és a  

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partnerségével – sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar-Román Határmenti Együttműködési Program keretében. 

A projekt címe: Fejlődő Kezdő Vállalkozók, projektszáma: HURO/0901/158/2.3.1.
2012. február 13-20. között – az alábbi célcsoportok számára – gyakorlatorientált képzés kerül megtartásra 10 témakörben, 

melynek célja, hogy a résztvevők megszerezzék a vállalkozás indításához szükséges készségeket és gyakorlati tudást.

A célcsoportok a következők:

• nők,
• felsőoktatásban végzős hallgatók,
• hátrányos helyzetű személyek 
 (álláskeresők, mozgáskorlátozottak stb.).

Képzési témakörök: 

• Vállalkozási alapismeretek
• Vállalkozásalapítás, jogi környezet
• Üzleti környezet
• Vállalkozásmarketing
• Üzleti tárgyalás technika
• Pénzügyi ismeretek
• Vállalkozás vezetés
• Nemzetközi üzleti kapcsolatok
• Projektmenedzsment
• Üzletiterv-készítés

 A tréninget a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szervezi a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével.

Amennyiben szeretne részt venni a képzésben, érdeklődjön az alábbi  elérhetőségek valamelyikén, legkésőbb 2012. február 1-ig.

Elérhetőségek: személyesen: Szeged, Kálvária sgt. 1., levél: Szeged, Kálvária sgt. 1., fax: 62/544-499
A projektről bővebben a www.csmkik.hu honlapon olvashat vagy érdeklődhet 

a 62/544-287-ös telefonszámon és a szakal.peter@eco.u-szeged.hu e-mail címen.

Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Két ország, egy cél, közös siker!


