
6. oldal

7. oldal

2. oldal

Hullámsírban a Szőke Tisza
Menthetetlen a léket kapott nosztalgiagőzös.  >>

Nobel-díjasok Szegeden 
Harminc ország mintegy 1100 résztvevője érkezett a 
március 22. és 25. között megrendezett Szent-Györ-
gyi Albert-konferenciára, ahol kilenc Nobel-díjas és 
számos leendő Nobel-díjas kutató tartott előadást. 
A tanácskozás témájául választott hat terület – kar-
diológia, gasztroenterológia, molekuláris biológia és 
genetika, idegtudomány, immunológia és gyulladás, 
valamint a tuberkolózis evolúciója –, amelyeket pár-
huzamos konferenciákon dolgoztak fel, a színvonalas 
nemzetközi orvosbiológiai kutatások fontos kérdés-
körei. (Írásaink e témában a 3. oldalon.)

DSZ

Kortárs íróparádé  
márciustól  
Csongrád megyében
Magyar könyvek tavasza és könyvhét – házhoz 
szállított szerzők, író-olvasó találkozók. A sze-
gedi Somogyi-könyvtár partnerintézményeivel 
a Márai-listára beválasztott könyvek olvasók-
kal való megismertetését tűzi ki célul szerte a 
megyében.
A könyvtár három korábbi sikeres rendezvényének 
továbbépítését valósítja meg a Márai-program kere-
tében. Március 15. és május 5. között rendezik meg 
a Magyar Könyvek Tavaszát könyvbemutatókkal és 
író-olvasó találkozókkal szerte Csongrád megyében.
Május 15. és 30. között folytatódik az „Egy város – 
egy könyv” című olvasásnépszerűsítő programsoro-
zat, melynek célja, hogy minél többen ismerjék meg a 
„város könyvét”, ami idén a Csongrád megyei szüle-
tésű Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című, 2010-
es regénye. A Somogyi-könyvtár négy évvel ezelőtt 
kapta meg az önkormányzattól az Ünnepi Könyvhét 
szervezésének feladatát. Június 1-től 15-ig a köny-
ves kavalkád szegedi programjára húsz helyszínen, 
több mint nyolcvan rendezvénnyel várják majd az 
érdeklődőket. A könyvárusok sátrai között idén is 
dedikálások, beszélgetések, zenei előadások soka-
sága csábítja a kultúra szerelmeseit a könyvünnepre. 
A bibliotéka négy szakmai együttműködési kört ala-
kított ki a programok megvalósítására. A vajdasági 
kapcsolatok ápolásában a szabadkai Városi Könyv-
tár szegődött a szegedi intézmény partnerének.

LángoLó március – szárazság és tarLótüzek
A tavasz első hónapjában olyan szárazság követte a hóolvadást, hogy szinte na-
ponta gyúltak tüzek a mezőkön. De a víz is szedett egy nemes áldozatot: lassan 
hullámsírba kerül a Szőke Tisza hajó.

A nagy szárazság miatt, 
no meg a felelőtlen em-
beri viselkedésnek kö-
szönhetően, több ezer 
tűzesetet számolhattunk 
össze országszerte a 
márciusi hónapban. A 
lángnyelvek bizony tér-
ségünket is nyaldosták 
rendesen. Sándorfalva 
határában 30 hektáron 
égett a nádas, még Sze-

ged belvárosából is lát-
ni lehetett a gomolygó 
füstöt. Néhány napra rá 
pedig a szegedi vasút-
állomás kijáratánál égett 
a töltésen a tarló. A ka-
tasztrófavédelem szak-
emberei szerint több-
nyire gondatlanságból 
keletkeznek tüzek, hi-
szen bár tűzgyújtási ti-
lalom van érvényben, 

mégis az autóból vagy 
vonatból kidobott ciga-
rettacsikk ellen ez nem 
sokat ér.
És míg a földeken a tűz 
pusztít, addig a szelíden 
hömpölygő Tisza vize 
a medencés kikötőben 
ágyaz meg a „halálnak”. 
A vízszint lassú emelke-
désével egyre mélyebb-
re kerül a megfeneklett 

Szőke Tisza hajó. Az 
egykor szebb napokat 
látott gőzös haláltusájá-
nak épp úgy a felelőtlen 
emberi gondolkodás az 
okozója, ahogy egy-egy 
tűzesetnek.
 
A témákban készült írá-
sainkat a 3., a 4. és az 5. 
oldalon olvashatják.

Vitamin Garázs – vállalkozó fiatalok
Két ifjú szerencsét próbált: csak magyar és egészséges termékeket árulnak.  >>

Újra van rangja a kupának
A SZEGEDma.hu megyei kupa küzdelmeiben az elődöntőért játszanak a labdarúgók.  >>
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Ez az EDF DÉMÁSZ Zrt. 
első megújuló energiát 
hasznosító erőműve, ami 
jelenleg 40-45%-os ka-
pacitással működik a ta-
valy decemberi műszaki 
átadás óta folyamatosan 
növelik a teljesítményt, 
illetve a biológiai rend-
szer kiépítése folyik a 
fermentorokban – tájé-
koztatott Fodor Zsolt, a 

Zöldforrás Energia Kft. 
ügyvezetője. „Úgy látjuk, 
hogy nyárra már a 100%-
os kapacitást el tudjuk 
érni. Akkortól évente 19 
ezer tonna sertés híg-
trágyát és mintegy 17 
ezer tonna silókukoricát 
használ fel üzemünk” 
– közölte a Zöldforrás 
Biogázerőművet fenntar-
tó cég ügyvezetője.

Az 1 milliárd 275 mil-
lió forintból megépült 
erőmű alapkőletételét 
tavaly júniusban tartot-
ták az M43-as autópá-
lya és a Sándorfalvi út 
kereszteződésében. A 
beruházás 50%-os álla-
mi támogatással valósult 
meg. A Zöldforrás Ener-
gia Kft. társtulajdonosai 
a növénytermesztéssel 

foglalkozó Agroplanta 
Kft. és a Karotin Kft., a 
sertéstenyésztő Pigmark 
Kft., valamint az SZTE tu-
lajdonában álló Deak Zrt.

A biogázerőműben 
éves szinten megter-
melt 7,5 gigawattóra 
villamosenergiával közel 
3400 háztartás teljes vil-
lamosenergia-igényét le-
hetne fedezni. Az áramot 

a közcélú hálózatba táplál-
ják, és a Mavir Zrt. vásárol-
ja meg. A 6,9 gigawattóra 
hőenergiát a biogázerőmű 
fermentorainak működ-
tetése mellett a tervek 
szerint a Pigmark Kft. 
sertéstelepeinek fűtésére, 
valamint a Karotin Kft. ter-
ményszárítójában hasz-
nosítják. „A fermentorokat 
és az irodaépületet a gáz-

motorok által megtermelt 
hővel melegítjük, amihez 
az összes megtermelt 
hőenergiának a 20-30%-
a szükséges. Az összes 
többi hő értékesíthető” – 
tette hozzá a Zöldforrás 
Energia Kft. ügyvezetője.

Varga Anna

1999-ben kezdődött 
hánykolódni a Szőke Ti-
sza sorsa, a közöny, a 
nemtörődömség folya-
mán. Az utóbbi években 
megszámlálhatatlan terv 
született a hajó újjáélesz-
tésére, megmentésére, 
még uniós pályázatot is 
nyertek rá. 2012 február-
jának végén, a jég olvadá-
sa után azonban az impo-
záns, ám lepusztult gőzős 

elsüllyedt. A 13 éve kor-
hadó, rozsdásodó acélle-
mezek, melyek a hajót bo-
rították, már nem bírták a 
rendkívüli hideget és a jég 
nyomását. A hajó tárolá-
sával megbízott MAHART 
Tiszayacht Kft. munkatár-
sai még korábban – szá-
mítva a bajra – a kikötő 
közepéről a part közelébe 
vontatták a hajdan szép 
éveket megélt hajót, en-

nek köszönhető, hogy a 
sekély víz miatt nem nyel-
ték el teljesen a habok. 
Az utolsó remény a hajó 
megmentésére 2010-ben 
csillant fel, mikor a Tech-
nológia Tudásalapú Vállal-
kozásfejlesztési Nonprofit 
Kft. 556 millió forint támo-
gatást nyert e célra, a cég 
azonban nem tudta előte-
remteni az önrészt, ezért 
kihátrált a pályázatból.

A hajóban számos meg-
mentésre váró érték van. 
Ilyenek az egyedi rajzo-
latú intarziás beltéri fal-
burkolatok, a mívesen 
kidolgozott fa oszlopfők, 
a kovácsoltvas díszlép-
csőkorlátok. Elsősorban 
ilyen a hajótestben lévő, a 
mai napig működőképes, 
háromszoros expanzió-
jú compound-rendszerű 
gőzgép, mely Magyaror-
szágon az utolsó fenn-
maradt ilyen szerkezet. 
Balogh Tamás a TIT Ha-
józástörténeti, Modellező 
és Hagyományőrző Egye-
sület elnöke elmondta, 
hogy sajnos a hajó tulaj-
donképpen egy roncs, s 
ebből a szempontból már 
nem lehet vele mást ten-
ni, mint a roncsmentést. 
A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal az elsüllye-
dést követően védelembe 
vette a hajót, ami annyit 
jelentett, hogy a tulajdo-
nos, illetve a felszámolá-
sát végző biztos hozzá-
járulásán kívül a hivatal 

engedélye is szükséges 
bármiféle munka megkez-
déséhez.
 A Szőke Tisza mentését 
az egyesület és civilek 
kezdték uszály, búvárok 
segítségével és szivaty-
tyúzással, sajnos ered-
ménytelenül, a mentés 
során a lelkes önkéntesek 
folyamatos harcban álltak 
a hajótestbe betört vízzel. 
Bár időszakosan kisebb 
sikereket értek el, ezek 
sajnos nem bizonyultak 
tartósnak. A géptérben 
és a kazántérben álló 
víz meg sem mozdult. A 
hátsó hajótérben 4 cm-
rel csökkent a vízszint, 
majd megállt. Az orrban 
ugyan sikerült többször 
is teljesen vízteleníteni a 
lánckamrát és a matróz-
szállást, a víz azonban 
minden alkalommal visz-
szatért. Bár az elsüllyedt 
hajóorr 10 centiméterrel 
felemelkedett – sikerült 
is az emelőtagként hasz-
nált bárkához kötni –, ám 
sajnos újra megtelt vízzel, 

s ekkor a köteleket elsza-
kítva, mint a vízbe dobott 
kő, süllyedt újra a fenék-
re. Az Országos Vízjelző 
Szolgálat szerint a Tisza 
vízszintje Szegednél a 
következő hetekben mint-
egy 2 méterrel emelkedik. 
Amikor ez bekövetkezik, 
a Szőke Tisza újabb fe-
délzetét árasztja el a víz. 
Most tehát úgy tűnik: a ci-
vilek a lehetőségeik végé-
re értek. Nem rajtuk múlt, 
ők mindent megtettek, 
ami módjukban állt, de a 
rendelkezésre álló erőfor-
rásokkal ennyi sikerült. 
Ha valaki más még akar 
tenni valamit: tényleg itt 
az utolsó lehetőség, mivel 
a felszámoló hamarosan 
eladásra hirdeti meg a ha-
jót, a Tisza vízszintje pe-
dig egyre csak emelkedik. 
A hajó tulajdonosa ellen 
felszámolás van érvény-
ben, hamarosan kalapács 
alá került a Szőke Tisza 
vagy ami megmarad be-
lőle…

Illés Tibor

A Széchenyi téren a vá-
rosháza tornya előtt dísz-
lő rózsás liliomfák hatal-
mas, húsos szirmú virágai 
még a lombfakadás előtt 
nyílnak, és fagymentes 
időben tíz-tizennégy na-
pig pompáznak. A tavasz 
belvárosi hírnöke márci-
us végén minden évben 

megajándékozza a szege-
dieket szép virágaival.
A szegedi főtéren az 
1930-as évektől pom-
pázó fák a liliomfafélék 
– Magnoliaceae – csa-
ládjába tartoznak, amely 
egyike a legősibb kétszikű 
zárvatermőknek. 
A magnólia nemzetség 

ezen képviselői hazánk-
ban üde talajú erdők al-
sóbb koronaszintjében 
élnek vadon. Általában 
lombfakadás előtt hozzák 
nagy színes virágaikat. 
Kertészeti változatai is el-
terjedtek, a Szeged főte-
rén látható rózsás liliomfa 
is ezek közé tartozik.

A Szőke Tisza lapátkere-
kes gőzhajó 1917-ben a 
valamikori Ganz és Tsa. 
Danubius Gép-, Waggon- 
és Hajógyár Rt. budapesti 
gyárában épült, és 1919-től 
SAS, majd 1930 és 1944 
között Szent Imre, később 
Felszabadulás, végül Sző-
ke Tisza néven jegyezték. 
1958-ban átépítették. Et-
től kezdve üdülőhajóként, 
majd 1973-tól állóhajóként, 
diszkóként is működött, és 
a szegedi városkép elvá-
laszthatatlan részévé vált. 
Utoljára 50 éve újították fel. 
A hajó állapota úgy lerom-
lott, hogy 2000-ben a tápéi 
kikötőbe kellett vontatni. 
A hajó 2007-ben került a 
Szeviép-csoport tulajdo-
nába, mely 2008-ban létre-

hozott egy projektcéget, a 
Szőke Tisza Hajó Nonprofit 
Kft.-t, melyen keresztül pá-
lyáztak volna a hajó felújí-
tására. A Szeviép-csoport 
zászlóshajója, az építő-
iparban működő Szeviép 
Zrt. azonban csődbe 
ment. A Szőke Tisza ese-
tében a tulajdonosok csak 
a minimális felújításokra 
költöttek: a meggyengült 

hajótestet például egy he-
lyen betonnal öntötték ki…
A Zoltán Gőzös Közhasznú 
Alapítvány készített egy ta-
nulmányt a Szőke Tisza új-
jáépítésével kapcsolatban, 
ehhez a megmenthető al-
katrészek felhasználásával 
mintegy 1,5 milliárd forintra 
lenne szükség.

       DSZ

Hígtrágyából áramot termelnek Szeged határában
A nyáron már teljes kapacitással működhet a Zöldforrás Energia Kft. 1200 kilowattos biogázerőműve. Az erőműben 
hígtrágyából és silókukoricából állítanak elő villamos- és hőenergiát.

Véget ért a Szőke Tisza haldoklása
A több mint tíz éve a tápéi jachtkikötőben pusztuló 95 éves Szőke Tisza gőzös februárban a jég olvadása után elsüllyedt, 
egy egyesület és civilek megpróbálták megmenteni: sikertelenül. A szebb napokat megélt hajó sorsa megpecsételődött.

Már pompázik a liliomfaAz elárvult hajó
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Konferenciával emlékeztek Szeged Nobel-díjas tudósára
Harminc ország, mintegy 1100 résztvevője vett részt a március 22. és 25. között megrendezett Szent-Györgyi Albert-konfe-

rencián, amelyen kilenc Nobel-díjas kutató tartott plenáris előadást abból az alkalomból, hogy 75 éve vette át a kitüntetést 

a C-vitamin felfedezőjeként tisztelt tudós.

Szabó Gábor rektor a 
tudósok köszöntésekor 
elmondta, számos Nobel-
díjasunk van, aki magyar 
származású, azonban 
csak egy – és ez Szent-
Györgyi Albert –, aki va-
lóban hazájában, a mi 
szegedi épületeinkben 
végzett munkájával érde-
melte ki az elismerést. A 
tanácskozás a tudomá-
nyos eredmények bemu-
tatását is célozta, hiszen 
azzal tud az egyetem 
is leginkább tisztelegni 
Szent-Györgyi életműve 
előtt, ha kutató kollégák 
maguk is kiemelkedő 
eredményeket érnek el – 
szögezte le a rektor
Botka László polgármes-
ter a elmondta: azon a 75 
évvel ezelőtti napon, mi-
kor Szent-Györgyi Albert 
megkapta a Nobel-díjat, 
Szegeden egész estés 
fáklyás felvonulás és ut-

cazene volt. Szimboliku-
san ettől a pillanattól szá-
mítjuk azt a tényt, hogy 
Szeged városa felkerült 
Európa és a világ tudo-
mányos térképére. Hoz-
zátette: az eltelt 75 évben 
is a szegedi tudósok egy-
más után mélyen hittek 
és hisznek abban, hogy 
itt, Európa közepén tudo-
mányra, kultúrára, együtt-
működésre, nyitottságra 
is lehet várost építeni.
A tanácskozás témájául vá-
lasztott hat terület – kardi-
ológia, gasztroenterológia, 
molekuláris biológia és 
genetika, idegtudomány, 
immunológia és gyulladás, 
valamint a tuberkolózis 
evolúciója –, amelyeket 
párhuzamos konferen-
ciákon dolgoztak fel, a 
színvonalas nemzetközi 
orvosbiológiai kutatások 
fontos kérdéskörei.
A fiatal generációk felé 

is fordultak, a kiegészí-
tő programok sorából 
kiemelkedett az a nyílt 
fórum, melyen kilenc kö-
zépiskolai tanuló mutatta 
be a Nobel-díjasakat, és 
a közönség soraiból kér-
déseket is tehettek fel a 
diákok. Elültették a TIK 
mellett a tudományok 
fáját, hogy még hosszú 
ideig emlékeztessen a je-
les eseményre. Kulturális 
programokról is gondos-
kodtak a szervezők, nép-
zenés és néptáncos est, 
Varnus Xavér- és Szent-
péteri Csilla-koncert várta 
az érdeklődőket, valamint 
felavatták a színházban a 
Szent-Györgyi-páholyt. 
A TIK-ben a konferencia 
idejére megnyílt a magyar 
származású Nobel-díja-
sokat és Szent-Györgyi 
életútját bemutató Szent-
Györgyi-emlékszoba.
Példaértékű hazai és 

nemzetközi figyelem kí-
sérte a tudományos 
tanácskozást – hang-
súlyozta Hegyi Péter, 
a konferencia főtitkára. 
Mint mondta, a cél ket-
tős volt: Szegedet mint a 
kultúra és a tudomány 
központját megmutat-
ni, valamint a tudományt 
népszerűsíteni a Nobel-

díjasok révén, a fiatalok 
körében is. A konferencia 
összesen 80 millió forint-
ból valósult meg, jórészt 
az SZTE Kutatóegyetemi 
Kiválósági Központ uniós 
pályázaton keresztül.
Mint ismeretes, Szent-
Györgyi Albert a biológi-
ai oxidáció, illetve ahhoz 
kapcsolódón a C-vitamin, 

illetve az aszkorbinsav 
szerepének tisztázásáért 
kapta 1937-ben az orvo-
si és élettani Nobel-díjat, 
valamint azért, hogy leírt 
egy nagyon fontos anyag-
csere-folyamatot, az úgy-
nevezett Szent-Györgyi-
Krebs-ciklust.

Arany Mihály
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Szent-Györgyi-páholy
Immár emléktábla jelzi azt 
a páholyt a Szegedi Nem-
zeti Színházban, ahon-
nan valaha a Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albert a 
színdarabokat nézte. A 
Szent-Györgyi Albert-
konferencia néptáncos 
estjén ezzel a gesztussal 
is tisztelgett a város és az 
egyetem a C-vitamin fel-
fedezője előtt.
Dékány Imre, a Szegedi 
Akadémiai Bizottság el-
nöke elmondta, a Nobel-
díj átadását követően a 
szegediek gálaműsorral 
ünnepelték Szent-Györ-
gyi Albertet. Az előadás 
alatt a tudós családjával 
az 1-es páholyban ült, 
majd később is gyakran 
nézte onnan a teátrum 

előadásait. A Szegedért 
Alapítvány javaslatára a 
páholy ezentúl a kutató 
nevét viseli majd. A páholy 
avatására a Szent-Györ-
gyi Albert-konferencia 
társasági programjának, 
a néptáncos estnek kere-
tében került sor, melyen 
a Szeged Táncegyüttes, 
a Duna Művészegyüttes 
és a Radics Ferenc és Pál 
István vezette Magyar Ál-
lami Népi Együttes lépett 
fel a Kender zenekar köz-
reműködésével, és 80-
100 táncos részvételével 
adtak ízelítőt egy másfél 
órás műsoron keresztül a 
magyar kultúra zene- és 
tánckincséből.

DSZ

FRISS AJÁNLATAINK
INGATLANIRODA a gondos gazda
Tulajdon lakások: 
Rókusi krt.-i 1+1 szobás lakás, panelprogramos  
 épületben eladó 6,2 millió Ft
Vértói úti 1+1 szobás lakás, panelprogramos  
 épületben eladó 6,5 millió Ft
Széchenyi téri 3 szobás, 86 m2-es, felújított,  
 galériás lakás 24 millió Ft
Gogol utcai 1 szobás, felújítandó lakás eladó 7,9 millió Ft
József A. sgt.-i I. emeleti felújítandó mini garzonlakás 4 millió Ft

Bérleti jog: 
Széchenyi téri  3 szobás, 86 m2-es, felújított  
 bérlakás eladó  11 millió Ft
Londoni körúti  37 m2 felújított bérlakás eladó  3,5 millió Ft 
Londoni körúti 86 m2-es felújított bérlakás eladó   4,5 millió Ft
Feketesas utcai  1 szobás, 35 m2-es, I. emeleti  
 bérlakás eladó  3,5 millió Ft 
Zrínyi utcai  1 szobás, 31 m2-es, földszinti  
 bérlakás eladó  3,9 millió Ft
Lomnici utcai  zárószinti felújított 1+1  
 félszobás bérlakás  3,6 millió Ft     
Temesvári körúti  erkélyes bérlakások  2,5-3,9 millió Ft

www.ikv.hu

Családi házak

Horgosi úton  üzleti tevékenységre is alkalmas ház, lakható melléképület,  
üzlettel kiadó vagy eladó

Röszkén kétszintes 6 szobás, összkomfortos,  
karbantartott családi ház  16,5 millió Ft  

Sándorfalvai felújított, 3 szobás tanya eladó, ill.  
szegedi 3-4 szobás bérlakásra cserélhető 

Szegeden az Árkádnál 3 szintes, több generáció  
együttélésére alkalmas családi ház,  44,9 millió Ft 

Kossuth L. sugárúthoz közel  
3 lakásos, felújítandó, alápincézett családi ház, műhellyel  28 millió Ft

Egyéb ingatlanok

Bartók térnél 35 m2-es, felújított üzlet  
 bérleti joga eladó  2,8 millió Ft
Sefániánál  112 m2-es, utcára nyíló  
 üzlet bérleti joga eladó  11,5 millió Ft+áfa 

Kemes utcában  17 m2-es épület alatti garázs  
 bérleti joga eladó  400 ezer Ft
Oskola utcai  alagsori 60m2-es iroda  2 millió Ft

Bajban a szegedi tömegközlekedés?
Az SZKT ügyvezetője a helyi médiában nyílt levélben figyelmeztette a közvé-
leményt, hogy komoly bajban a szegedi közösségi közlekedés.

„A Szegedi Közlekedési 
Kft-nek a csődveszély el-
kerüléséhez újabb, ezúttal 
300 milliós megtakarítás-
ra van szüksége. A tavalyi 
évben a megelőző nyolc 
év rövidlátó, megfontolást 
nélkülöző kormányzása és 
a társaság előző ügyveze-
tésének hanyag magatartá-
sa miatt 500 millió forintot 
kellett kigazdálkodnunk. 
Komoly és megfeszített 
munka eredményeképpen 
ez sikerült” – tájékoztatott 
levelében Tóth István Ti-
bor, a közlekedési társaság 
ügyvezetője. A jelenlegi 

rendszer, a jelenlegi támo-
gatás mellett egyértelműen 
és mindenki számára nyil-
vánvalóan fenntarthatatlan, 
ezért kell átalakítani, raci-
onalizálni Szeged közleke-
dési hálózatát.
Dózsa Gábor 2003 és 2010 
között volt ügyvezetője a 
kft-nek., ő úgy reagált a 
jelenlegi cégvezető felve-
téseire, hogy az SZKT 1,2 
milliárd forintnyi, az elődök 
által felhalmozott elhatá-
rolt veszteséget dolgozott 
le vezetése alatt, kifizetett 
több száz millió forintos 
szállítói és adótartozást. 

„Az SZKT visszafizette az 
értelmetlen parkolóház 
építésére felvett több mint 
félmilliárd forint összegű 
hitelt is. A cég, csökkenő 
önkormányzati támogatás 
mellett, 2004 óta folyama-
tosan nyereséges volt, és 
2010. december 31-én úgy 
adtam át a gazdálkodást, 
hogy egyetlen lejárt kifize-
tetlen számla sem volt, az 
adófolyószámla 39 milli-
ós túlfizetést mutatott, az 
előzetes mérleg pedig 140 
millió adózás előtti nyere-
séget” – szögezte le reagá-
lásában Dózsa Gábor.

Tóth István Tibor azonban 
egy részletes elemzésben 
mutatta ki, hogyan is folyt el 
feleslegesen mintegy 1 milli-
árdnyi adóforint a cég 2010 
előtti gazdálkodása alatt. 
Tóth István Tibor elmond-
ta, hogy bár nincs könnyű 
dolguk, de munkatársaival 
már dolgoznak azokon a 
megoldási javaslatokon, 
melyek kihúzhatják az 
SZKT-t a csávából, eh-
hez azonban kell az ön-
kormányzat konstruktív 
együttműködése is.

DSZ
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Milliókat emésztenek fel a tavaszi tüzek
A Sándorfalva határában, a lakóházak tőszomszédságában fellobbant nádastűz nemcsak emberéleteket veszélyezte-
tett, de milliókba is került a tűzoltóságnak. A megye egész területén – visszavonásig – tűzgyújtási tilalmat rendeltek el.

A tavaszi szárazságban a 
mezők aljnövényzete, az 
avar, az árkok partja na-
gyon könnyen lángra tud 
kapni. Ezért is rendelték 
el a megye, sőt az ország 
teljes területére a tűzgyúj-
tási tilalmat. Így az erdők 
közelében – még a kijelölt 
helyeken sem – szabad 
tüzet gyújtani, és tilos az 
ág-, az avar- és tarlóége-
tés is.

„A tilalom elrendelése óta 
eltelt két hét alatt majdnem 
száz alkalommal riasztot-
ták a tűzoltókat” – mondta 
el Tátrai János alezredes, 
a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazga-
tóság sajtóreferense. „A 
legutóbbi nagyobb tűz 
oltása, amikor Sándorfal-
va mellett több mint 30 
hektáron égett a nádas, 
milliós kiadást okozott a 

katasztrófavédelemnek. A 
kettes kiemelt riasztásban 
az összes szegedi kocsink 
a helyszínen volt, így a 
párhuzamosan fellobbanó 
tüzekhez Makóról és Hód-
mezővásárhelyről kellett a 
kivonulókat vezényelnünk.”
Ilyenkor persze senkinek 
nem megy ki a számla, 
azonban ha egy-egy ilyen 
tűz kezelhetetlenné válna, 
vagy épp nagy területen 

gyulladna ki az erdő, akkor 
emberéletek is veszélybe 
kerülnének, nem beszélve 
a hatalmas anyagi kárról.
Az autók ablakából, a vo-
natokból kipöckölt ciga-
rettacsikk, a tilalom elle-
nére gallyat égetők tüzéből 
felszálló parázs percek 
alatt több hektáron képes 
begyújtani a száraz aljnö-
vényzetet, a nádasokat, a 
vasúti töltések oldalát.

„A legtöbb esetben emberi 
felelőtlenség, hanyagság 
miatt keletkeznek a tüzek” 
– hangsúlyozta a tűzoltó 
alezredes. „A figyelmezte-
tések és a tiltások ellenére 
sokan égetik a kiskertek-
ben levágott gallyakat, 
vagy épp dohányoznak a 
száraz területek mellett.”
Míg a mezőgazdasági és 
külterületeken fellobbant 
lángok csak anyagi kár-

ral járnak, addig a lakott 
területeken elharapódzó 
tűz már emberek életét is 
veszélyezteti. A természet 
egy-egy tűz után hetekkel 
képes szinte újjá éledni, 
azonban egy egész em-
beröltőnyi munka gyümöl-
csét, egy családi házat 
már nem könnyű újra elő-
teremteni...

Illés Tibor

„Tűz van, babám” – Miért ég a határ?
Aszály sújtja a földeket, országszerte egyre több a tarlótűz, március eleje óta tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A tavasz szárazsággal és 
tüzekkel érkezet meg. A 
földekről a mezőgazda-
sági szakemberek sze-
rint mintegy száz millimé-
ter csapadék hiányzik, 
mivel a 2011-es esztendő 
igencsak száraz, meleg 
és aszályos volt, ami a 
rovarkártevők felszapo-
rodásához is vezetett. Az 
elolvadt havat már régen 
magába fogadta a föld, 
nagy szükség lenne egy 
csapadékos időszakra. 
Nem különben a tarlótü-
zek miatt. Március 11-e 

óta tűzgyújtási tilalom 
van érvényben, ezért 
az erdőkben, valamint 
az erdőterületek hatá-
rától számított kétszáz 
méteren belül tilos tüzet 
gyújtani, aki megszegi 
a szabályt, százezer és 
hárommillió forint között 
kell fizetnie – ha fülön 
csípik. Eddig azonban 
nemigen kaptunk hír-
adást arról, hogy a gon-
datlan tűzgyújtót elkap-
ták volna. Pedig égett a 
határ rendesen az egész 
országban, így a me-

gyénkben is, ahol a leg-
nagyobb tűz Sándorfalva 
határában lobbant fel, 
több mint 30 hektáron 
égett a nádas, és több 
mint valószínű, hogy em-
beri mulasztás okozta 
ezeket a lángokat is. Az 
autók ablakából, a vona-
tokból kipöckölt cigaret-
tacsikk, a tilalom ellenére 
gallyat égetők tüzéből 
felszálló parázs ugyanis 
percek alatt több hektá-
ron képes begyújtani a 
száraz aljnövényzetet, a 
nádasokat, a vasúti tölté-

sek oldalát. Márciusban 
pedig minderre volt pél-
da Szegeden és környé-
kén. Volt olyan hétvége, 
hogy 1500-nál is több 
tűzesetet jegyeztek fel 
három nap alatt. Város-
unk határában először a 
Medikémia gyártelepé-
nek környékén csaptak 
fel komolyabb lángok, 
melyeket több tűzoltó-
kocsival és kéttucacnyi 
tűzoltóval sikerült elolta-
ni. A városban is tűzzé 
vált a szárazság: a Dam-
janich és a Szatymazi 

utca kereszteződésében, 
az egyik ház udvarában 
égett két fáskamra már-
cius idusán. Ezt követ-
te a megye legnagyobb 
tüze, a sándorfalvi nádas 
égett több mint 30 hek-
táron (erről az 5. olda-
lon részletesen is írunk), 
majd napokkal később a 
vasúti töltés gyulladt ki a 
szegedi vasútállomás ki-
járatánál, itt hat hektáron 
égett a tarló.
A katasztrófavédelem 
munkatársai elmondták, 
hogy a legtöbb esetben 

emberi felelőtlenség, ha-
nyagság miatt keletkez-
nek a tüzek. Nem győzik 
hangsúlyozni, hogy ezek-
ben az aszályos, száraz 
időkben ne dobjanak ki 
az autók, vonatok abla-
kából cigarettacsikket, a 
kiskertekben, tanyákon 
pedig hanyagolják az 
égetést, de tilos a kirán-
dulóknak az erdőszéli 
tűzrakó helyeken szalon-
nát sütni, maradjunk a 
szendvicseknél.

Dobó Csaba

Fotó: Illés Tibor



Szárazság a „vízünnepen”
A föld mélyéről több mint tízezer éves vizet nyernek ki, 
s ez jut el a szegedi háztartásokba – derült ki a Szent 
István téri víztorony Víz Világnapjához kapcsolódó totó-
jából. Ám nemcsak az „Öreg Hölgyet” volt érdemes fel-
keresni, hiszen a vadaspark és a füvészkert is szervezett 
programokat.

Szeged lakosság a múlt század elején 
még a Tiszából nyerte az ivóvizet a fenn-
maradt híradások tanulsága szerint, 
majd 1887-től mélyfúrású artézi kutak 
létesítésével biztosították a vízellátást. 
A Szegedi Vízmű Zrt. tájékoztatása sze-
rint jelenleg a napi átlagos víztermelés 
35-40 000 köbméter körül alakul. Ennyi 
víz szolgáltatásához 85 mélyfúrású kút, 
7 vízműtelep, 4 víztorony és több mint 
650 kilométer vízhálózat szükséges. 
Szegeden védett vízadórétegre telepí-
tett mélyfúrású kutakból – 180-560 mé-
ter mélyről – nyerik a jó minőségű ivóvi-
zet, melynek kora több mint tízezer év. 
Az első artézi kút Szegeden a mai Anna 
kút helyén kezdett üzemelni a század-
fordulón, s több mint három évtizeden 
keresztül szolgálta a város polgárait. 
Érdekes adat, hogy hazánkban a csap-
víz mindössze 5%-a származik felszíni 
vízfolyásból, 45%-a – mint például a 
szegedi is – mélyfúrású kutakból jut el 
végül a lakossághoz.
A Víz Világnapjához kapcsolódó prog-
ramok egyik célja az, hogy felhívják a 
figyelmet a víz értékére, a következő 
generációk számára is természetes 
maradhasson, hogy ha megnyitjuk a 
csapot, akkor folyik belőle a víz. A négy 
ősi elem egyikének fontosságára már 
általános iskolában elkezdik tanítani a 
gyerekeket. „Víz nélkül nem lenne élet a 
Földön, ezért kell vigyázni rá” – mond-
ta el a víztoronynál a Rókusi Általános 
Iskola negyedikes tanulója, Ábrahám 
Balázs. Osztálytársa, Hornok Zsombor 
Levente kevés csapvizet iszik, inkább 
az üdítőket kedveli, de tisztában van 
azzal, hogy takarékoskodni kell a vízzel. 
Elmesélte, fogmosáskor sosem hagyja 
nyitva a csapot, hogy ne pazaroljon. 
Hozzátette, ezt egyébként az iskolában 
is elmondták nekik. A Móra-tagintéz-
ménybe járó Maróti Erika vegyészetet 
tanul, így számára külön érdekessége-
ket is rejt a víztorony kiállítása. „Kortár-
saink nem foglalkoznak különösebben 
azzal, hogy takarékoskodjanak a vízzel, 
egyszerűen nincsenek rákényszerítve, 
illetve szerintem túl sok információval 
sem rendelkeznek” – véli Kozma Viktó-

ria, aki úgy próbálja tudatosan használ-
ni a vizet, hogy például sosem mosogat 
folyóvízben.
A Szegedi Vadaspark az új pingvinbe-
mutatójának átadásával ünnepelte a Víz 
Világnapját, illetve a világnaphoz kap-
csolódó programokkal és feladatokkal 
várták az érdeklődőket. Az SZTE Fü-
vészkertjében a „Még a kaktusz sem 
élhet víz nélkül…” című interaktív kiál-
lítással és játékos foglalkozásokkal, az 
Anna fürdőben pedig meg lehetett cso-
dálni az 1896-ban épült műemléket, és 
megkóstolni az 1927-ben feltárt Anna 
Gyógyvizet.

Varga Anna
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Vízhiány a földeken – elszaporodó kártevők
Az őszi vetések vegyes képet mutatnak, sok helyütt kifagytak a növények, mert nem tudtak megerősödni a téli fagyok 
előtt a csapadékhiány miatt. Most is több mint száz milliméter csapadék hiányzik, elszaporodtak a rovarkártevők.

A hódmezővásárhely kör-
nyékén gazdálkodó Kis 
Péter elmondta, hogy a 
munkákkal kissé el van-
nak maradva kissé, hiszen 
sokáig fagyos volt a talaj, 
most pedig az esőre vár-
nak. A télen leesett nagy 
mennyiségű havat már rég 
felszívta a talaj, úgy tűnik, 
megint aszályosba fordul 
az idő. Mindez nem ked-
vez a vetésnek, körülbelül 

100 milliméter csapadék 
„hiányzik” a földekről.
A kormányhivatal hódme-
zővásárhelyi Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósá-
gának tájékoztatása sze-
rint a 2011-es esztendő 
igencsak száraz, meleg 
és aszályos volt, ami a 
rovarkártevők felszapo-
rodásához vezetett. Igaz 
a tömegesen telelő ta-
kácsatkákat, levéltetveket, 

pajzstetveket, cseresznye-
legyet, gyümölcsmolyokat 
és rügykárosító rovarokat 
gyérítette valamelyest a hi-
deg tél, azonban növekvő 
kártételükre számítaniuk 
kell a gazdáknak. Ugyanez 
mondható el a körtelevél 
bolháról, a vértetűről és a 
szőlőlevélatkáról is.
A lemosó permetezésnek 
ilyen körülmények között 
még nagyobb jelentősége 

van, illetve a vegyszerek 
használata mellett aján-
lott a tavalyi lombot ösz-
szegyűjteni és elégetni, 
és a fák ápolására is na-
gyobb gondot kell fordí-
tani. Metszéskor a fertő-
zött részek eltávolítására 
is ügyelni kell, ezekkel a 
munkálatokkal érdemes 
a rügyduzzadás állapotá-
ig várni, amikor is már jól 
látható a fagykár. Koráb-

ban elvégezhető a törzs 
és vázágak tisztogatása, 
a kaparó vagy drótkefe 
mértékletes használatá-
val sok kártevő elpusz-
títható. A metszés után 
szükséges a sebkezelés, 
a sérült részek lezárása. 
A rügypattanás és faka-
dás között a kaliforniai 
pajzstetű, a takácsatkák, 
a bimbólikasztó és az 
almalevélmoly megjelené-

sére lehet számítani, míg 
a cseresznye- és meggy-
fákon a monília okozza 
legtöbb gondot. A szőlő 
lemosópermetezését – a 
levélatka terjedése miatt 
– a rügyduzzadás stádi-
umára érdemes időzíteni, 
mert hatékonysága 2-3-
szor jobb lesz, mint a nyu-
galmi időszakban.

Varga Anna

Gigantikus nádastűz  
Sándorfalván
A megyében Sándorfalva határában lobbant fel a legna-
gyobb tűz márciusban. A lángok hatalmas területen per-
zselték fel a tájvédelmi körzetben a nádat.
Körülbelül 30 hektáron tomboltak a lángok. A tévétorony felé fordulva már Szeged 
városából is jól látható volt a füst. Több szegedi tűzoltóautó vonult a helyszínre. 
Az oltásban a sándorfalvi önkéntes tűzoltóegység is részt vett. A munkálatokban 
a régi nádas melletti házak lakói is besegítettek, valamint egy traktor is érkezett, 
hogy a terület körbeszántásával szabjon gátat a lángok terjedésének.

DSZ

Tűzgyújtási tilalom  
– csikkveszedelem
Március idusán volt olyan hétvége, hogy három nap alatt 
a szabadtéri tűzesetek száma elérte az ezerötszázat or-
szágszerte, s több olyan tűz is volt, amelynek kiterjedése 
meghaladta a száz hektárt.

Március 11-e óta orszá-
gos tűzgyújtási tilalom 
van érvényben, ezért az 
erdőkben, valamint az 
erdőterületek határától 
számított kétszáz méte-
ren belül tilos tüzet gyúj-
tani. A tilalom kiterjed a 
felsorolt területeken ki-
jelölt tűzrakó helyekre is, 
a közút és vasút menti 
fásításokra, valamint a 
parlag- és gazégetésre 
is. Aki a tűzvédelmi ren-

delkezéseket megszegi, 
erdővédelmi bírsággal 
sújtható. A tűzgyújtási ti-
lalomtól függetlenül tűz-
védelmi bírsággal sújt-
ható az is, aki tűzvédelmi 
előírást vagy szabályt 
szeg meg és tüzet okoz. 
A bírság összege száz-
ezertől hárommillió forin-
tig terjedhet. A kataszt-
rófavédelem ismételten 
felhívja a lakosság figyel-
mét arra, hogy a közúton 

és a vasúton utazókat, 
hogy égő cigarettacsik-
ket és dohányneműt ne 
dobjanak ki a jármű ab-
lakán, mert a kiszáradt 
árokparton, vasúti tölté-
sek mellett keletkező tü-
zek nemcsak az utazók-
ra jelentenek veszélyt, 
hanem az erdőkre és 
mezőgazdasági terüle-
tekre is.

DSZ

Fotó: Illés Tibor

Fotó: Illés Tibor



Az első szegedi ebnap – kutyavilág a ligetben
Kutyabarátok és állatkedvelők voltak a célközönsége az újszegedi ligetben megrendezett első szegedi ebnapnak, 
ahol „kiskutya, nagykutya nem ugatott hiába”… Az első alkalommal megrendezett Kutyafuttában Napra több mint 
kétezer érdeklődő látogatott ki március közepén.

Nem lehet kifogás, hogy 
nincs elég időnk kedven-
cünkre, minden lehető-
ségünk megvan rá, hogy 
mindent megadjunk a 
kutyánknak, amire szük-
sége van – ezt is meg-
mutatta a Mayer Yvette, 
illetve a kutyafuttaban.hu 
által szervezett „ebnap”, 
ahol mindent ingyen kí-
náltak a gazdiknak és 
kutyusoknak: ingyenes 
karomvágás, előadások, 
tanácsadás várta az ér-
deklődőket, nem is be-
szélve az ügyességi és 
kutyaszépségversenyek-
ről. A Buksi Kisállatfarm 
kutyaiskola bemutatójával 
indult a nap, és az állat-

mentő misszió jegyében 
a Tappancs Alapítvány és 
a Futrinka Egyesület is fel-
állította sátrát, az előbbi a 
megunt kedvencek nevé-
ben, utóbbi a fajtamenté-
sért lobbizott az adó egy 
százalékáért.
Farkas Gabriella,  a sze-
gedi Tappancs Állatvé-
dő Alapítvány elnöke 
elmondta, a kutyák be-
fogadására vállalkozni 
szándékozókat először 
is arról kérdezik, milyen 
családi körülmények közé 
kerülne az állat – igyekez-
nek 5-8 olyan ebet ajánla-
ni, amik könnyen beillesz-
kednek az adott család 
életritmusába. Többnyire 

kölyköket akarnak elvinni, 
és az idősebb kutyákat a 
legkevésbé, pedig idős 
gazdikhoz egy 5-6 éves 
kedvenc szinte tökélete-
sen tud alkalmazkodni, 
már nem ugrál és nem 
pajkoskodik, de 10 évet 
is elélnek még. Tavaly 
mintegy 500 kutyát adott 
örökbe a Tappancs, 171 
olyan ebük volt, amelyek 
már több mint egy éve él-
nek a tanyán – többnyire 
az idősebbek, a feketék, 
illetve azok, amik valami-
lyen állandó gyógykeze-
lésre szorulnak.
A Kutyafuttában Nap 
ügyességi versenyén Ro-
yal (képünkön), a két és 

fél éves Malinois keverék 
bizonyult a legjobbnak. 
„A legfontosabb mindig a 
következetesség. A kutya 
nehezen általánosít, de 
ha megtanulja, hogy mik 
azok a szabályok, ami-
ket mindig be kell tartani, 
igazodni fog hozzájuk. Ki 
kell alakítani a hierarchiát, 
hogy az állat a falkave-
zért, ne pedig a játszó-
társat lássa bennünk” 
– mondta Bakos Csilla, a 
kutya gazdája, aki szerint 
türelemmel, odafigyelés-
sel mi is olyan fegyelme-
zetté tehetjük ebünket, 
mint amilyen Royal.
 
Arany Mihály - Illés Attila
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Áttörés az orvosi távfelügyeletben
Az OXIVIT Kft, Prof. Tomcsányi János és az Arguscan Kft. közösen végzett kutatásai alapján, a mobil interneten keresztüli 
telemetriás EKG monitorozás nagyszámú páciens biztonságos monitorozását teszi lehetővé, ami óriási előrelépést jelent az 
orvosi otthoni távfelügyelet területén. 

Az OXIVIT Kft. uniós 
támogatást nyert a 
Gazdasági Operatív 
Program keretén be-
lül kutatás és fejlesz-
tés tárgyú pályázati 
kiíráson az Új Ma-
gyarország Fejlesz-
tési Terv keretében. 
A pályázat keretein 
belül IP Aritmia Mo-
nitorozó rendszer 
fejlesztésére került 
sor.
A telemedicina az 
egészségügyi el-
látás dinamikusan 
fejlődő területe, ami 
távközlési és infor-

matikai technológi-
ák alkalmazása az 
egészségügyi ellá-
tás javítása érdeké-
ben akkor, amikor 
a résztvevők között 
lényeges távolságot 
kell áthidalni.
A „Piacorientált ku-
tatás-fejlesztési te-
vékenység az OXIVIT 
Kft-nél” projekt ke-
retein belül végzett 
Aritmia Monitorozó 
rendszer tesztelé-
sének eredményei 
alapján megállapít-
ható, hogy mostanra 
a mobil interneten 

keresztüli telemetri-
ás EKG monitorozás 
nagyszámú páciens 
biztonságos moni-
torozását teszi lehe-
tővé.
Dr Sonkodi Balázs, 
az OXIVIT Kft ügy-
vezető igazgató-
ja szerint ezzel az 
eredménnyel reális-
sá vált a telemetriás, 
azaz internetes EKG 
monitorozás beve-
zetése az egész-
ségügyben, mellyel 
magas arányban 
azonosíthatóak a 
véletlenül előforduló, 

gyakran életveszé-
lyes aritmiák és az 
erre való gyors re-
agálás képességé-
vel, csökkenthetőek 
az ezekből adódó 
komplikációk. A 
Prof Tomcsányi Já-
nos, Bezzeg Péter 
és OXIVIT Kft ál-
tal vezetett kutatás 
keretén belül tesz-
telt mobil internetre 
csatlakozó IP Arit-
mia központ külön-
legessége, hogy míg 
a legtöbb vizsgálat 
nem biztosít folya-
matos online moni-

torozást, addig en-
nek szervere fogadja 
a betegek otthoná-
ból, a készülékről ér-
kező EKG jeleket és 
azokat folyamatosan 
elemzi.
A jelek az Aritmia 
Monitorozó Disz-
pécser Központba 
érkeznek, ahol egy 
monitoron követ-
hetőek az adatok. 
Amennyiben életve-
szélyes aritmiát vagy 
a beállított riasztási 
paraméterek közül 
bármelyiket észleli, 
riasztást küld, ami-

kor a diszpécser 
központ személyze-
te eldöntheti, hogy 
szükséges-e a be-
teget vagy hozzá-
tartozóit értesíteni. A 
153 napnyi felvételt 
elemző kísérlet so-
rán a rendszer min-
den életveszélyes 
eseményt időben 
jelzett. Az asystole, 
a kamrafibrilláció és 
a kamrai ES futam 
nyugtázási ideje, 
mind 45 mp alatt 
voltak, ami nagyon 
gyors reakciót jelent 
a paciens számára. 

Ez a rövid reagálási 
idő, valós riasztások 
esetén életmentő le-
het.
A fenti vizsgálat a 
GOP-1.1.1-08/1 – 
2008 – 0059 „Piac-
orientált kutatás-fej-
lesztési tevékenység 
az Oxivit Kft-nél” 
projekt keretében 
történt.
(OXIVIT Kft. Cím:  
6728 Szeged, Gera 
Sándor u. 4., E-mail:  
i r o d a @ o x i v i t . h u , 
honlap: www.oxivit.
hu)

Vitamin Garázs – ami egy vasárnapi ebédhez kell
Két fiatal úgy dönt, hogy otthagy egy nagy áruházláncot, elmegy szerencsét próbálni: saját üzletet nyit, zöldséget és 
pékárut kínál. És ha egy kicsit nehezebb is az indulás, bizonyság az ő történetük arra, hogy itthon is lehet vállalkozni.
Juratovics Zoltán és Tóth 
Zoltán egy multinacionális 
áruházláncnál dolgoztak, 
mígnem egy döntés, na 
meg a jó sors úgy hozta, 
hogy közös vállalkozásba 
fogtak: megnyitották a Vi-
tamin Garázs nevű boltot 
a Kukovetz Nana utcában, 
ahol minden kapható, ami 
egy vasárnapi ebédhez 
kell, akár még desszert is. 
A fiatalok üzletfilozófiájá-
nak elsődleges gondolata 
az volt, hogy egészsé-

ges élelmiszert áruljanak. 
Az árukat kizárólag helyi 
termelőktől szerzik be, a 
beszállító pékség pedig 
olyan magyar vállalkozás, 
ami házi, kovászolt jellegű 
pékárukat készít.   Any-
nyi előnnyel indultunk, 
hogy az áruházláncnál 
eltöltött évek során volt 
tapasztalatunk, hogy az 
árufeltöltés területén hová 
érdemes fordulni egy 
zöldség- és pékárut kíná-
ló üzlet esetében” – me-

séltek a kezdetekről a fiúk. 
A következő lépésük már 
a marketing megtervezése 
volt, de mivel szűkös keret-
ből gazdálkodtak, arra az 
álláspontra helyezkedtek, 
hogy az üzemeléssel egy 
időben próbálják hirdetni 
az üzletet, mikor már van 
mit lerakniuk az asztalra 
– szó szerint is. „Elsősor-
ban a környékbeli lakókat 
tájékoztattuk szóró anya-
gokkal. A nyitást követően 
sok érdeklődő érkezett, 

majd szájról szájra terjedt 
a hírünk. Már kialakult egy 
vásárlói kör, akik rend-
szeren jönnek különböző 
termékeinkért. A savanyú 
káposztánknak már híre 
ment” – mondták a húszas 
éveik derekán járó ifjak, 
akiknek az eredeti tervük 
csak a zöldséges üzlet 
volt, olyan terméket árulni, 
amiből egy vasárnapi ebéd 
elkészíthető, fűszerekkel, 
olajjal, rizzsel, liszttel és 
tésztafélékkel. Utána jött 

az ötlet, hogy az ebédhez 
kell a desszert is, így bő-
vítették a szolgáltatást a 
pékséggel – és ez bevált.
„Nem szabad feladni, ezt 
is szem előtt kell tartani. 
Ehhez kell egy olyan kör-
nyezet is, amely támogatja 
az embert, a családjaink 
ebben sokat segítettek. És 
ami fontos, senki ne várja 
azt, hogy rögtön dőlni fog a 
pénz, és az első pillanattól 
termeli a vállalkozás a profi-
tot” – emelte ki. „Azt mond-

ták odahaza, hogy nagyon 
jó területet választottunk, 
mert ennivalónk mindig 
lesz” – nevetnek össze, 
de a mosoly mögött több 
is van, mint humor: a fiúk 
tényleg elhivatottak, és egy 
nem éppen vállalkozóbarát 
környezetben, mint amilyen 
a mostani – akár gazdasági, 
akár területi viszonyaiban – 
igazi példaérték, amit e két 
fiatal teremtett.

Dobó Csaba

(x)

Fotó: Illés Tibor

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.



Még nyolcan a kupáért
A negyeddöntők következnek a SZEGEDma.hu Csongrád Megyei Magyar Kupában

Átütő sikert aratott az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága és a SZEGEDma.hu hírportál 2010-ben útnak indított kezdeménye-
zése: a vaksorsolás, a pénzdíj és a vándorserleg visszaállította a magyar kupa megtépázott presztízsét Csongrád megyében.
Már csak nyolc együttes 
van versenyben a lab-
darúgó SZEGEDma.hu 
Csongrád Megyei Ma-
gyar Kupáért, illetve az 
országos főtáblán való 
szereplés lehetőségét 
biztosító helyekért. A so-
rozat április 18-án (szer-
dán) a negyeddöntőkkel 
folytatódik, az elődön-
tőket május 16-án (szer-
dán) vívják, a finálé és a 
bronzmeccs pedig júni-
us 13-án (szerdán) lesz. 

Vérbeli kupacsatákat, 
izgalmas, kiélezett pár-
harcokat ígér a negyed-
döntő: a Hódmezővásár-
helyi FC a Tisza Volán 
SC Szegedet, a Csong-

rád a Csanádpalotát, az 
Ásotthalom a Makót, a 
Mindszent pedig a Mó-
rahalmot látja majd ven-
dégül.

A versengés ezúttal 
is pénzdíjas: az MLSZ 
megyei igazgatósága a 
győztesnek 80 ezer, a 
másodiknak 60 ezer, a 
harmadiknak 40 ezer, 
a negyediknek 20 ezer 
forint jutalmat ajánlott 
fel. Az első helyezett a 
SZEGEDma.hu jóvoltá-
ból elnyeri azt a díszes 
vándortrófeát is, melyet 
nyárig a Tisza Volán SC 
Szeged őrizhet vitrinjé-
ben. Az NB II-es Szeged 

2011 mellett az országos 
főtáblára csak és kizáró-
lag a két döntős együt-
tes kerülhet föl Csong-
rád megyéből, hatalmas 
küzdelem várható tehát!

Nógrádi Tibor megyei 
igazgató a Déli Szó Sze-
gednek elmondta: mind a 
klubok, mind a szurkolók 
részéről érkező visszajel-

zések egyértelműen iga-
zolják, volt létjogosultsá-
ga a kezdeményezésnek, 
mely a kupa presztízsé-
nek emelését célozta, cé-
lozza. Az angol típusú le-
bonyolítás, a vaksorsolás 
az esélyegyenlőség elvét 
tartja szem előtt, s szintén 
az úgynevezett kis csa-
patok mozgásterét növe-
li, hogy döntetlen esetén 
nincs hosszabbítás, ha-
nem azonnal tizenegye-
sek következnek. Idén 
már a nyolcaddöntőben 
is két büntetőpárbajt iz-
gulhattak végig a nézők: 
a megye I-es Csongrád 
a megye II-es Bordány, 
az NB III-as Hódmezővá-
sárhely pedig a megye III-
as(!) Mártély vendégeként 
jutott tovább az „orosz ru-
lettben”.  Az sem véletlen, 
hogy bombaerős a leg-
jobb nyolc mezőnye, hi-

szen rangot jelent a kupá-
ban győzedelmeskedni, 
minél jobban szerepelni, 
fordulóról fordulóra bizo-
nyítani.

„Régebben sokszor pa-
naszkodtak a klubvezetők 
a hétközi kupameccsek 
miatt, s bizony előfordult, 
hogy fel is áldozták azokat 
a soros bajnokik oltárán. 
Szerencsére ez a szemlé-
let egyre inkább a múlté. 
A Csongrád megyei csa-
patok kezdik megérteni: 
egy mentális szempont-
ból felkészült, jól felké-
szített alakulat számára 
hasznos, ha játékban van, 
minél több mérkőzést 
játszik” – fogalmazott a 
sportvezető, aki szinte 
megjósolhatatlannak tart-
ja a négy negyeddöntő 
végkimenetelét.

Pintér M. Lajos

A sportbAn  
is első
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Út a legjobb négybe

A negyeddöntő párosítása (április 18.):
Hódmezővásárhelyi FC – Tisza Volán SC Szeged
Csongrád TSE – Csanádpalota FC
Ásotthalom TE – Makó FC
Mindszent SE – Mórahalom VSE

Góllesen

A SZEGEDma.hu portál minden hétvégén első kéz-
ből számol be a megyei labdarúgás híreiről, történé-
seiről az NB II-től a megye III-ig. Kövesse élő köz-
vetítéseinket! Nógrádi Tibor megyei igazgató pedig 
hétről hétre a Góllesen rovatban számol be a szö-
vetség és a pontvadászatok kulisszatitkairól.

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gémes Sándor

A sárga mezes Mórahalom Balástyán jutott tovább
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Hozzávalók: 30 dkg nyers füstölt sonka 
vagy tarja • 25 dkg vegyes leveszöldség •  
2 dl tejföl • 1 nagy fej vöröshagyma • 3 evő-
kanál olaj • 1-1 evőkanál piros fűszerpaprika 
és liszt • 2 gerezd fokhagyma • 1 dl száraz 
fehérbor • 2 teáskanál vegeta • 1 evőkanál 
aprított tárkonylevél • 1 kávéskanál őrölt bors 
• néhány csepp citromlé • csipetnyi cukor

A tálaláshoz:  4 tojás sárgája • 1 csokor pet-
rezselyemzöld

A hónap receptje: Tárkonyos sonkaleves
Előző este hideg vízbe áztatjuk a nyers sonkát. Másnap leszűrjük (így a fe-
lesleges só kioldódik belőle), és nagyon apró kockákra vágjuk. Az olajat 
fazékban felforrósítjuk, majd üvegesre fonnyasztjuk rajta a megtisztított és 
finomra metélt vöröshagymát. A tűzről lehúzva belekeverjük a pirospaprikát, 
és azonnal ráöntünk 2 evőkanálnyi vizet. A tűzre visszatesszük, és rádobjuk 
a sonkakockákat. Néhány másodpercig pirítjuk, majd felöntjük 2 liternyi víz-
zel. Beletesszük a húsleveskockát és a zúzott fokhagymát, ezután felforral-
juk. Kis lángon majdnem puhára főzzük. Ekkor hozzáadjuk a megtisztított, 

apróra kockázott petrezselyemgyökeret és sárgarépát, majd az ételízesítővel, őrölt borssal fűszerezve készre 
főzzük. Közben a bort, a tejfölt és a lisztet simára keverjük, hozzáadjuk a finomra vágott tárkonyt, és beleönt-
jük a forrásban lévő levesbe. Citromlével és csipetnyi porcukorral ízesítjük. Jól összekeverjük és kiforraljuk.

Befejező szakaszához ért a KASSETTS logisztikai projekt
Dióhéjban a KASSETTS projektről
A bolognai Közlekedéstudományi Intézet és Logisztikai Alapítvány - ITL -, hét közép-európai partnerével közösen 2008-ban indította el a KASSETTS projektet 
azzal a céllal, hogy létrehozzon egy európai infó-kommunikációs technológiai (IKT) hálózatot a regionális és nemzetközi teherforgalom fejlesztése és optimali-
zálása érdekében. A projekt a Közép-Európa Területi Együttműködési Program keretében valósul meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozási 
támogatásával.
A KASSETTS projekt kialakította a logisztikai brókerek Európa-szerte stabilan működő IKT hálózatát, melyben minden egyes regionális bróker egy-egy irodát 
képvisel a bevont Kis- és Középvállalkozások (KKV) kiszolgálására. A broker összegyűjti a termelő KKV-k napi szállítási megrendeléseit, majd összesíti és opti-
malizálja a szállítási igényeket az IKT platform webes felületén keresztül. A következő lépésben a broker kiajánlja az összesített megrendeléseket az érdeklődő 
szállítmányozó cégek felé, és felkéri őket, hogy tegyék meg árajánlataikat. A folyamat akkor ér véget, amikor minden csoportosított és optimalizált megrende-
léshez hozzárendelésre kerül egy-egy szállítmányzozó.
A KASSETTS projekten való 3 éves munka eredményeként megszületett a felhasználó cégek bevonásának gyakorlata és kialakításra került egy nyílt brókerháló-
zat. A legnagyobb üzemeltetési kihívás a projekt végső fázisában merült fel, amelyet a valós adatokkal és valós termelő vállalkozások bevonásával lebonyolított 
regionális, majd nemzetközi tesztelés jelentett. A tesztelés pozitív eredményekkel zárult, mely igazolja a KASSETTS brókerhálózat működésének hatékonyságát. 

A KASSETTS együttműködésből származó előnyök
A tesztelések során a bevont cégek szállítási megrendeléseinek tervezésére, kezelésére és optimalizálására használtuk a KASSETTS bróker megoldást. A tesz-
telési eredmények minden projektrégióban az egységes teljesítményindikátorok (KPI) segítségével kerültek kiértékelésre. Több mint féléves folyamatot követően 
azonosítottuk és összevetettük egymással az egyes régiók legjobb eredményeit. A 7 európai régió brókerei mindösszesen több mint 10.000 szállítási meg-
rendelést gyűjtöttek, optimalizáltak és terveztek újra. Ezen megrendelések 33,7%-a volt nemzetközi. A bevont vállalkozások nagy része termelő vállalat vagy 
nagykereskedő volt. A szállítási megrendelések között különböző anyagminőségű és túlnyomórészt szabvány méretű raklapos termékek szerepeltek, azonban 
előfordultak különböző méretű dobozokba csomagolt és egyéb, kevésbé jellemző egységekben megjelenő termék is.
A KASSETTS eredmények összevetése a megszokott szállítási szervezési modellekkel számos előnyre vetett fényt. A szállítási missziók számának csökkenése 
meghaladta a 20%-ot és a teljes megtett út hossza több mint 16%-al csökkent. Ezen eredmények szorosan hozzájárultak az üzemanyag fogyasztás csökke-
néséhez, amely kapcsán a megtakarítás eléri a 11%-ot. A különböző típusú költségek csökkentésével a bevont termelővállalkozások szállítási összköltségében 
átlagosan 15,7 %-os költségmegtakarítás mutatható ki. 

A költségcsökkentő hatásokon felül az üzemanyag megtakarítás hozzásegít az arányos CO2 kibocsátás csökkentéséhez is (kb. 11%). A rendszer továbbá bizo-
nyított előnyökkel bír a szállítmányozás egészére, hiszen az üresen megtett kilométerek aránya 3,2 százalékponttal csökkent, míg az utakon eltöltött teljes idő 
majdnem 12,9%-kal. Ezek az ígéretes eredmények jól tükrözik az ilyen jellegű logisztikai megoldások előnyeit a menedzsment és optimalizálás terén. 
Habár a projekt a hivatalos záráshoz közeledik, a KASSETS bróker megoldás továbbra is egy hatásos eszköz marad, melynek bevezetése a felhasználók szá-
mára a jövőbeni haszon és versenyképesség forrása lehet. A kezdeményezés a projekt befejezésével sem fog lezárulni, sőt, minden projektrégióban folytatódni 
fog a KASSETTS koncepció valós körülmények közötti alkalmazása, valamint oktatási és képzési céllal való hasznosítása egyes partnerek segítségével. Utóbbi 
leginkább olasz, német és szlovén egyetemeket érint, de a Szegedi Egyetem is élénken érdeklődik a KASSETTS brókerhálózat koncepciójának felsőoktatási 
tananyagban való felhasználhatóságával kapcsolatban.

Széleskörű népszerűsítés
A KASSETTS projekt eredményeinek és előnyeinek megismertetése és népszerűsítése érdekében a Közlekedéstudományi Intézet és Logisztikai Alapítvány 
(ITL) Bolognában megrendezte a KASSETTS záró konferenciáját. A konferencián megjelentek száma megközelítette a 100 főt, beleértve az összes partnerrégió 
képviselőit és döntéshozóit, továbbá a különböző ipari szektorok, a tudományos élet és az érintett klaszterek küldötteit. A rendezvényen a projekt eredményei 
és a jövőbeli kilátások együtt kerültek bemutatásra az innovatív logisztikai és együttműködési trendekkel, valamint az európai üzleti élet jellemző döntéshozói 
megközelítéseivel. A konferenciáról bővebb információ a projekt holnapján a nyilvános dokumentumok menüpont alatt érhető el.
További információ a projektről elérhető a www.kassetts.eu oldalon és a helyi koordinátoron keresztül, akinek elérhetőségei szintén megtalálhatóak a holnapon.

KASSETTS magyarországi kontakt:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Régiófejlesztési Igazgatóság
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Tel.: +36 62/549 597
Fax.: +36 62/ 558 629

E-mail: jeneig@darfu.hu
www.darfu.hu
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