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A cigányok szépítik  
leendő tAnodájukAt
A Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkor-
mányzat újonnan kapott irodahelyiségét 
a roma közösség tagjai takarítják, me-
szelik az irodákat, tantermeket, glettelik, 
csiszolják, festik a nyílászárókat.
Az újonnan kapott, 150 négyzetméteres, Rákóczi utcai 
ingatlanban szeretnék indítani a tanodát, ahol különbö-
ző szakköröket (művészeti, zenei, színi, számítógépes, 
varró tanfolyamokat) látogathatnak majd az érdeklődő 
fiatalok. A felnőttek számára felvilágosító és tanácsadó 
előadásokat szerveznek. Az iroda épülete alapos felújí-
tásra szorul, ezért az IKV segítségül festéket ajánlott fel, 
az eszközöket (ecsetet, hengert, dörzspapírt stb.) viszont 
a roma közösségnek kellett megvásárolnia. A leendő ta-
nodás gyerekek nagy százalékban dolgoznak és segítik 
a munkát csakúgy, mint a szülők, ismerősök, hozzátarto-
zók, hiszen, mint mondják, a sajátjukat szépítik. Mindent 
egyedül csinálnak, mester nem járt náluk. 

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.

Minden ízében „halaskásra” sikerült e lapszámunk, hiszen aki szegedi, az biz-
tos, hogy büszke az itt főzött halászlére, melyet minden évben megünnepel 
vendégeivel a szegedi publikum a szőke folyó mellett.
Mert a Tisza partján 
szeptemberben nemcsak 
az iskolakezdésről érde-
mes megemlékeznünk 
– ahogy tesszük azt 2. 
oldalunkon –, hanem az 
őszi hónap első hétvé-
géjének eseményéről, a 
XVI. Nemzetközi Tiszai 
Halfesztiválról is. A hal-
kultúra köré fonódott 
háromnapos rendezvény 
évről évre nagyobb töme-
geket mozgat meg. Egyik 
legnépszerűbb programja 
a szombati halléfőző ver-
seny. Az idén is több száz-
ezer látogatóra számíta-
nak, hogy bemutassák 
a híres szegedi halászlé 
főzési hagyományait, és 

népszerűsítsék a halból 
készült egészséges étele-
ket. A fesztivál ideje alatt 
a jóféle halak sülve, főve 
is megkóstolhatók. Há-
rom felállított színpadon 
(a Novotelnél, az Árvízi 
emlékműnél és a Part-
fürdőn) egymást váltják 
a neves hazai és külföldi 
táncegyüttesek, zeneka-
rok, gyermekműsorok, 
ugyanakkor itt rendezik 
meg a Miss Alpok–Adria 
Nemzetközi Szépségver-
seny és a Megye Szépe 
verseny Csongrád megyei 
döntőjét is. A fesztivált 
szombaton reggel 9 óra-
kor Frank Sándor mes-
terszakács nyitja meg az 

újszegedi Partfürdő szín-
padán, de Geszti Péter 
és a Gringó Sztár meg a 
Joker együttes fellépésé-
vel a buli már pénteken 
délután megkezdődik.
A 4. és 5. oldalunkon bete-
kintést kaphatnak olvasó-
ink a szegedi halkultúrá-
ba. Néprajzi alapossággal 
írt cikkünkben olvashat-
nak többek között arról, 
hogy már Árpád-kori okle-
velek is megemlékeznek 
a tápéi, illetve Szeged kör-
nyéki halászó helyekről. 
Bemutatjuk cikkünkben 
azt a két halsütő helyet, 
melyek a Magyar Konyha 
nevű szaklap osztályzá-
sa szerint a tiszai régió 

ezüst- illetve bronzérmes 
sütödéi. Egy széles kör-
betekintéssel pedig a 
halászlérecepteket mu-
tatjuk be a Dunától a Ba-
latonon át a Tiszáig, még 
a Vajdaság területét sem 
nélkülözve. Tartsanak ve-
lünk, majd kóstoljanak 
meg minél több halász-
lét, hogy eldönthessék, 
melyik áll önökhöz a leg-
közelebb! Keressék fel 
a SZEGEDma.hu, a Telin 
TV és a Déli Szó Szeged 
sátrát az újszegedi Part-
fürdőn!

A témákban készült  
írásainkat a 4. és 5.  
oldalon olvashatják.

Szegedi ikrek futnak a londoni paralimpián
A SZVSE atlétái, Biacsi Bernadett és Ilona éremesélyesek 1500 méteren.  >>
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Fotó: Gémes Sándor

Közösséget építenek Szegeden
Építőipari munkavállalók összefogása: szövetkezeti formában dolgoznak.  >>

2. oldal

Iskolakezdéshez mindent egy helyen
Egyedülálló választékkal és kedvező árakkal vár mindenkit a Printker.  >>

Feltárások A steFánián 
Az örökségvédelmi törvény előírásának 
megfelelően a szegedi partfal közelgő re-
konstrukciója miatt két helyen is feltáráso-
kat végeznek a Móra Ferenc Múzeum mun-
katársai.

Minden beruházás megkezdése előtt, ha az esetlegesen 
régészeti lelőhelyeket érint, el kell kerülni a leletek meg-
bolygatását, és az adott területen feltárást kell végezni. 
A szegedi középkori várfal két pontjánál végeznek feltá-
rásokat, egyrészt a vízibástyánál, másrészt a Sisi-szo-
borral szemben a partvonalban. 3-3,5 méter mélyen ha-
tolnak a föld alá, pontonként körülbelül egy-egy hónapra 
becsülik az ásatások idejét. A szegedi erődítményt ere-
detileg valószínűleg 1261 és 1280 között építették, de 
elképzelhetők római kori előzmények is. A 16. században 
török kézre került a vár, kiűzésük után helyőrséggé és 
börtönné alakították át, itt raboskodott Rózsa Sándor, 
de az 1848–49-es szabadságharc honvédjei közül is so-
kan, ezért kapta a vár nem túl hízelgő „szegedi Bastille” 
nevet. 1879-ben a nagyárvíz után Szegedre látogató 
Ferenc József a városnak adományozta az erődítményt, 
amit ezután lebontottak.

Cikkünket a 3. oldalon olvashatják.

HAlrA, szeged!
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printker – iskolAkezdésHez mindent egy Helyen!
Országosan is egyedülálló áruválasztékkal és kedvező árakkal készülhet fel a szeptemberi tanévkezdésre a Printkerrel. „Iro-
dába, iskolába mindent egy helyen” – ez a mottójuk, s ennek megfelelően egész évben széles választék fogadja vásárlókat.

Augusztus közepén min-
denki észbe kapott, hogy 
lassan kezdődik az iskola, 
megindult a vásárlók roha-
ma, s egészen szeptember 
közepéig kiemelkedő for-
galomra számítanak a Sze-
geden két szakáruházzal 
rendelkező Printker Office 
Land Irodatechnika, Papír, 
Írószer Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt.-nél. Varga 
Petra marketingmunkatárs 
kiemelte, a Maros utcai 

üzletüket tüköráruház-
zá alakították, így a vevő 
bármelyik irányba is indul, 
megtalálja a legfontosabb 
termékeket, például füze-
teket, vízfestéket, könyvbo-
rítót vagy épp füzetcímkét. 
Az előző évek tapasztalatai 
nyomán alakították át a 
szakáruházat, így most a 
korábbinál áttekinthetőbb, 
rendszerezettebb térben 
lehet vásárolni. 
A szülők dolgát több módon 

is megkönnyíti a Printker, a 
füzeteket például úgy ren-
dezték el, hogy a különböző 
vonalazásúakat ne tudják 
összekeverni a vásárlók. A 
szegedi általános és közép-
iskolák ajánlásait is kikér-
ték, így aki tanácstalanul 
érkezik hozzájuk, annak is 
tudnak segíteni a szakkép-
zett eladók, illetve a hoszte-
szek, akik az iskolakezdés 
előtti időszakban segítik a 
vevőket.

Varga Petra hozzátette, 
akiknek alsó tagozatos 
gyermekük van, de nem 
szeretnek keresgélni és 
füzeteket válogatni, azok 
számára idén összeállítot-
tak egy csomagot, még-
hozzá három különböző 
árkategóriában. A Printker 
marketingmunkatársa azt 
tanácsolja, az írószerek-
nél a minőségi termékeket 
válasszák a szülők, hiszen 
egyáltalán nem mindegy, 
mennyire fog erősen vagy 
épp mennyi idő alatt ko-
pik el a ceruza. A mintás 
füzetek valamivel jobb mi-
nőségűek, de mindenki 
megtalálhatja a saját pénz-
tárcájának megfelelő ter-
méket a szakáruházakban.
„A kisiskolások hátitáská-
jánál nagyon oda kell fi-
gyelni, hogy ergonomikus 
kialakítású legyen, védeni 
kell ugyanis a gyermek há-
tát. Tapasztalataink szerint 
nagyobb korban már a há-
tizsákokat és az oldaltás-
kákat szeretik jobban. A 
legnagyobb árkülönbséget 
az iskolatáskáknál találják 
a vásárlók, hiszen 2-3 ezer 
forinttól már kínálunk, de 

aki egy teljesen feltöltött 
táskát szeretne vásárolni 
tornazsákkal és megtöltött 
tolltartóval, az akár 30 ezer 
forintot is fizethet” – tájé-
koztatott.
A Printker Office Land üz-
leteiben azt tapasztalják, 
hogy a minőségi termékek-
ből összeállított töltött toll-
tartókat és táskákat egyre 
többen választják, látják a 
vevők, hogy tartósak, nem 
kell minden évben újat vá-
sárolni. „Egyre több szülő-
nek fontos a minőség, egy 
ceruza, radír vagy olló ese-
tében nincsenek nagy ár-
különbségek, s ha a jobbat 
választják, akkor nem kell 
például fél év múlva újat vá-
sárolni, feltéve persze, hogy 
a gyerek tud rá vigyázni” – 
jegyezte meg Varga Petra.

A szeptemberi becsönge-
tésre egy élménycsomagot 
is összeállított vásárlóinak 
a Printker több szegedi 
céggel együttműködve. 
7500 forintos vásárlás 
felett egy kuponcsomag-
gal ajándékoznak meg 
mindenkit, amivel ked-
vezményesen mehetnek 
például a Napfényfürdőbe 
és a vadasparkba, illetve 
a Port Royalban koktélt 
kapnak ajándékba, míg az 
Ét-Trendnél kedvezményt 
kapnak. Bizonyára sokan 
ismerik a Buli a suli sorsje-
gyet is, amit ötezer forint fö-
lötti vásárlás esetén adnak, 
és szeptemberben értékes 
nyereményeket, például 
házimozirendszert sorsol-
nak ki.

(x)

A Printker Office Land a nagyáruház földszintjén 
és a Maros utca 29. szám alatt várja vásárlóit, ez 
utóbbi helyen hosszabbított nyitva tartással készül-
nek az tanévkezdésre. Az 1100 négyzetméter alap-
területű Maros utcai áruházban ingyenes parkolást 
is biztosítanak. Széles áruválasztékukat weblapju-
kon (www.printker.hu) is megtekinthetik, ahol az 
akciókról is tájékozódhatnak.

társAdAlmi munkábAn szépül A romák irodAHázA
Javában folyik a munka a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat újonnan kapott irodahelyiségében. A 150 négyzetmé-
teres, Rákóczi utcai ingatlant a roma közösség tagjai takarítják, meszelik az irodákat, tantermeket, glettelik, csiszolják, 
festik a nyílászárókat, egyszóval csinosítják, szépítgetik, lakályossá teszik új székhelyüket.

A humán szolgáltató, csa-
ládsegítő központnak az 
irodája volt egykoron ez a 
Rákóczi utcai épület, amit 
a romák irodának kaptak 
meg. A városvezetés által 
biztosított épület sokkal 
jobb munkalehetőséget 
kínál a roma közösségek 
számára, ahol meg tud-
ják valósítani programja-
ikban szereplő terveiket. 
Elnöküktől, Nagy Mihály-
tól megtudtuk, mielőbb el 
szeretnék indítani a tano-
dát, ahol különböző szak-
köröket (művészeti, zenei, 
színi, számítógépes, varró 
tanfolyamokat) látogathat-
nak majd az érdeklődő fia-
talok. A felnőttek számára 
felvilágosító és tanácsadó 
előadásokat szerveznek.

IKV-s segítség és 
társadalmi munka 

Az egyeztetések a munka-
üggyel, a szociális irodával, 
a Védőernyő Alapítvánnyal 
és az adóhivatallal folya-
matban vannak. Fiatal 
lányoknak, asszonyoknak 
klubfoglalkozásokat indíta-
nak, a háztartástan alap-
jait ismertetik meg velük, 

a gyerekeknek pedig a leg-
különfélébb kulturális és 
sportfoglalkozásokat tar-
tanak. A tanodában tehát 
nemcsak felzárkóztatást 
elősegítő munka folyik, ha-
nem tehetséggondozás is.
Az iroda épülete alapos 
felújításra szorul, ezért 
az IKV segítségül festé-
ket ajánlott fel, az eszkö-
zöket (ecsetet, hengert, 
dörzspapírt stb.) viszont a 
roma közösségnek kellett 
megvásárolnia. A leendő 
tanodás gyerekek nagy 
százalékban itt vannak és 
segítik a munkát csakúgy, 
mint a szülők, ismerősök, 
hozzátartozók, hiszen, 
mint mondják, a sajátjukat 
szépítik. Mindent egyedül 
csinálnak, mester nem járt 
náluk.

A roma fiatalok se 
kallódjanak el 
A Szegedi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke 
ugyancsak kivette a részét 
a munkából. Azt tervezi, 
szeptember 7-re, péntek-
re elkészülnek a munkála-
tokkal, birtokba vehetik az 
irodát, s addigra a tanoda 

végleges terve is kikristá-
lyosodik. Eleinte a tanárok 
társadalmi munkában dol-
goznak, majd szeptember-
ben a közösség pályázik a 
tanoda üzemeltetésére (a 
remények szerint nyernek 
is), így később az oktatók 
megfelelő díjazására is 
lesz pénz.
Nagy Mihály szerint a je-
lenlegi oktatási rendszer 
valójában nem segít a 

nagy hátránnyal küzdő 
gyerekeknek. A segítsé-
güket önzetlenül felkínáló 
tanárok belátták, tenni 
kell valamit azért, hogy 
tényleg valamennyire föl-
zárkózzanak a roma fia-
talok, s ne kallódjanak el. 
Legalább végezzenek el 
egy jó szakmát, középis-
kolába járjanak, hiszen ez 
nagy lehetőség a tanulni 
vágyók számára.

Dob- és gitároktatás
Rácz László színész, a 
nemzetiségi önkormány-
zat alelnöke ugyancsak 
megerősítette, a tanodai 
programokat mindenkép-
pen előnyben szeretnék 
részesíteni. Terveznek 
dob-, szintetizátor- és 
gitároktatást, a roma 
asszonyokat pedig vala-
milyen szakmára meg-

tanítani gyékénykötéstől 
kezdve a varrásig. Ennek 
a feltételeit önerőből és 
hatalmas segítséggel – 
úgy tűnik – biztosítani 
tudják. Szeptembertől a 
doboktatás biztosan be-
indul, ingyenes lesz, és 
természetesen nem csak 
roma gyerekek jelentke-
zését várják.

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gémes Sándor
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Megkezdődtek a feltárási munkálatok 
a belvárosi partfal rekonstrukciójának 
előkészítéséhez. A régészek a középkori 
szegedi vár falait fogják kiásni.
Az örökségvédelmi tör-
vény előírása szerint 
minden beruházás meg-
kezdése előtt, ha az eset-
legesen régészeti lelőhe-
lyeket érint, el kell kerülni 
a leletek megbolygatását, 
és az adott területen fel-
tárást kell végezni.
Fogas Ottó ásatásveze-
tő régész, a Móra Ferenc 
Múzeum igazgatója el-
mondta, a szegedi közép-
kori várfal két pontjánál 
végeznek feltárásokat, 
egyrészt a vízibástyánál, 
másrészt a Sisi-szoborral 
szemben a partvonalban. 
3-3,5 méter mélyen hatol-
nak a föld alá, pontonként 
körülbelül egy-egy hónap-
ra becsülik az ásatások 
idejét. Ahol megtalálják 
a várfalat, meg fogják 
mutatni a kivitelező terü-
letkészítőnek, hogy ezek 
azok a pontok, amelye-
ket el kell kerülni a résfal 
építésekor. A szakember 
elmondta, a feltárás után 
mindent visszatemetnek.
A szegedi erődítményt ere-

detileg valószínűleg 1261 
és 1280 között építették, 
de elképzelhetők római 
kori előzmények is. A 16. 
században török kézre ke-
rült a vár, kiűzésük után 
helyőrséggé és börtönné 
alakították át, itt rabosko-
dott Rózsa Sándor, de az 
1848–49-es szabadság-
harc honvédjei közül is 
sokan, ezért kapta a vár 
nem túl hízelgő „szegedi 
Bastille” nevet. 1879-ben 
a nagyárvíz után Szeged-
re látogató Ferenc József 
a városnak adományozta 
az erődítményt, amit ez-
után lebontottak.
1999-ben a Mária Terézia 
idejéből származó barokk 
stílusú vármaradványt 
felújították, kiállítóhe-
lyet, régészeti raktárt és 
tanácstermet építettek 
ki. Középkori falak ke-
rültek elő közvetlenül a 
bejárat előtt, a várudvar 
közepén pedig középkori 
templomra is bukkantak. 
2007-ben sikerült azono-
sítani a vár északnyugati 

saroktornyát a Szegedi 
Fellebbviteli Főügyészség 
épülete alatt, majd 2010-

ben az északi és déli falat 
is megtalálták. Tavaly au-
gusztusban a Móra-park-

ban folytatott ásatás so-
rán a vár déli kaputornya 
is előkerült, így pontosan 

meghatározható az egy-
kori erődítmény helyzete.

pArtFAl előtt várFAl – két ponton ásnAk A régészek

közösséget teremteni – 
építőipAri munkAvállAlók összeFogásA szegeden.

A Házban Otthon Szociális Szövetkezet alapításának gondolata a 2008-as 
gazdasági recesszió eredménye. Az alapító tagok elkötelezett, hitüket gyakorló 
keresztények, akik az építőiparban dolgoztak magánvállalkozóként, illetve 
alkalmazottként, azonban az építőipari megrendelések visszaesésével helyze-
tük ellehetetlenült. Most a szövetkezeti formában találtak otthont – szó szerint 
és átvitt értelemben is.

Egy építőipari vállalko-
zást fenntartani a mai 
gazdasági helyzetben 
igen nehéz feladat bár-
mely vállalkozási formá-
ban. Egyéni vállalkozó-
ként szinte lehetetlen. A 
nehézséggel küzdő az 
építőipari szakterüle-
ten jártas szakemberek 
számára a szövetkezeti 
forma nyújtott lehető-
séget, hogy folytathas-
sák a munkájukat. Az 
alapítás előtt az alapító 
tagok mint keresztény 
munkásfiatalok önkéntes 
munkában már együtt 
dolgoztak, ahol a sike-
res együttműködés adta 
meg a végső elhatáro-

zást a szövetkezet létre-
hozására.
„Az Európai Unió sok 
országában igen elter-
jedt vállalkozási forma 
a szociális szövetkezet, 
amely hazánkban még 
nem annyira ismert. Cé-
lunk támogató, egymást 
segítő közösségben 
dolgozni, amely misszi-
ója is egyben a szövet-
kezetnek. A Hátrányos 
helyzetű építőipari mun-
kavállalók összefogása 
a Dél-alföldi régióban 
című, TÁMOP 2.4.3-B-2-
10/1 számú az ’Atipikus 
foglalkoztatási formák 
támogatása’ pályázat 
keretében 2011 tavaszán 

a szövetkezet elnyerte a 
támogatást, több mint 
44 millió forintot kap-
tunk az Európai Unió 
támogatásával, Európai 
Szociális Alap társfinan-
szírozásával. A projekt 
a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását támo-
gatja, így többek között 
a tartósan, legalább 
két éve munkanélkülie-
két, a pályakezdőkét, a 
gyesről visszatérőkét, 
egészségk árosod takét 
és az ötven év fölöttiekét, 
gyermeküket egyedül 
nevelő munkanélküliekét 
stb. A TÁMOP projekt 
vállalásait sikerrel teljesí-
tette a szövetkezet. Kép-
zéseken,  kompetencia-
fejlesztésen vettek részt, 
személyes mentoruk 
segítségével képessé 
váltak a korszerű építő-
ipari munkavégzésre. Az 
5 fő hátrányos helyzetű 
munkavállaló a projekt 
alatt szövetkezeti taggá 

vált, így nagyobb esély-
lyel tudnak munkát vál-
lalni az építőipar terén. 
A 15 hónapos projekt 
fő tevékenysége volt a 
hátrányos helyzetű állás-
keresők toborzása, kép-
zése és foglakoztatása. 
A szociális szövetkezti 
forma megismertetése 
és népszerűsítése a szé-
lesebb társadalomban. 
A szövetkezet építőipari 
tevékenységének bőví-
tése és a szolgáltatások 
magas szintű biztosítá-
sa. A pályázat egyéb-
ként augusztus végén 
zárul, de január végéig 
tart a projekt fenntartá-
si időszaka”  – mondta 
el lapunknak Gonda Éva 
projektvezető, aki hozzá-
tette, hogy a szövetkezeti 

forma sikeresen valósul-
hat meg, ha közösségre 
épül, egy kistelepülésen 
élők foghatnak így össze 
például, vagy – ahogy 
az ő esetükben – egy 
keresztény közösség. A 
szövetkezeti forma egyik 
legnagyobb előnye a 
tagok együttműködési 
készsége, a bizalom és 
az összefogás.
A Házban Otthon Szo-
ciális Szövetkezet te-
vékenységi köréhez 
tartozik a tervezés és 
a kivitelezés (kőmű-
vesmunkák, meleg-, 
hidegburkolás, festés, 
mázolás, tapétázás, 
víz-, gáz, fűtésszerelés, 
klíma- és légtechnika, 
villanyszerelés). „Fon-
tosnak tartjuk tagjaink 

folyamatos szakmai és 
mentális képzését, a 
munkatapasztalataink 
egymás közötti meg-
osztását. Különleges 
figyelmet fordítunk a 
magas színvonalú, mi-
nőségi szolgáltatások 
biztosítására. Környe-
zetbarát, energiataka-
rékos megoldásokat 
igyekszünk alkalmazni, 
mind a tervezés, mind 
a kivitelezés terén. Cél-
jaink között a harmo-
nikus együttműködés 
a megrendelőkkel, az 
emberi kapcsolatok és 
a barátságok fenntartá-
sa egyszerre van jelen 
a hatékony és minőségi 
munka elvégzésével” – 
szögezte le Gonda Éva. 

(x)

Arany Mihály

Fotó: Gémes Sándor
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Fotók: Gémes Sándor

mit mesél Az öreg keszeg…? – szegedi HAlkultúrA régen és most
Míg hajdan jövedelmező vállalkozás volt, ma már alig találunk Szegeden tiszai halászt. A helyiek többnyire a Fehér-tóhoz járnak, de 
a folyó menti kisebb települések lakói – Tápén, Algyőn, Mindszenten vagy Mártélyon – ma is a Tiszán gyakorolják az ősi mestersé-
get, melynek koráról régészeti leletek is tanúskodnak.

Már Árpád-kori oklevelek 
is megemlékeznek a tá-
péi, illetve Szeged környéki 
halászó helyekről, melyek 
nem csupán a helyieket 
látták el, hanem ország-
szerte az egyházi intézmé-
nyeket is, például Tihanyba 
és Garamszentbenedekre 

is évszázadokon keresz-
tül vittek tiszai halat. Az 
1840-es évek második 
felétől zajló folyószabá-
lyozással megváltozott 
a természetes élőhely, 
csökkent a kifogott hal 
mennyisége is. Az 1930-
as években jöttek létre az 

első mesterséges tavak, a 
két világháború között már 
a szegedi halászcsárdákat 
is zömmel a Fehér-tóban 
fogott hallal látták el a 
szegedi halászok, jóllehet 
egészen az 1960-as évek 
végéig folyt halászat a Ti-
szán Szegednél – tudtuk 

meg Bárkányi Ildikótól, a 
Móra Ferenc Múzeum nép-
rajzkutatójától. A tiszai hal-
állományt nagy fajgazdag-
ság jellemezte: a mai napig 
fogható ponty, kárász és 
keszegfélék mellett érté-
kes ragadozó halak, mint 
a viza, a tok, a harcsa, a 
fogas, a kecsege, illetve a 
menyhal is halászható volt.
A 18. századig a tiszai ha-
lászat a folyó menti telepü-
lések polgárai számára kis 
termelékenységű eszközök-
kel szabadon gyakorolható 
volt. A 18. század végétől, 
a 19. század elejétől erősö-
dött meg a bérleti rendszer: 
a folyó egyes szakaszait a 
birtokosok (Szeged város, a 
Mindszent-algyői uradalom) 
bérbe adták a halkereske-
delemmel is foglalkozó vál-
lalkozóknak, a fiséreknek. 
Ők azután úgynevezett 
nagyhálós halászbokrokat 
(hat-nyolctagú halászcsa-
pat) fogadtak fel. A fisér 
biztosította az eszközöket, 
így szervezett, üzemszerű 

halászat jött létre. A nagy-
hálós halászok szakmája 
nagy presztízsnek örven-
dett, nem volt ugyanis egy-
szerű a sokszor 150-200 
méteres, hallal teli hálót 
partra vontatni. A „nagyba-
ni” pikkelyesfogás mellett 
a fisérek megengedték ne-
kik, hogy kis halászszerszá-
maikkal – a tapogatóval, 
varsával, kecével vagy a 
dobóhálóval, amit Szege-
den pöndölhálónak hívtak 
– maguk számára is gon-
doskodjanak a napi halról. 
A Tisza menti vízállásokban 
előszeretettel használták a 
súlyozás nélküli könnyűhá-
lót, a marázsát – mutatta 
a múzeum állandó néprajzi 
kiállításán sorakozó eszkö-
zöket a néprajzkutató.
A kifogott pikkelyesek hal-
tartó bárkákba kerültek, 
melyeket rendszerint a 
csónak után kötöttek. Ki-
sebb, néhány hal tárolására 
alkalmas darabok mellett 
egészen 15-20 méter hosz-
szú bárkák is voltak, mint a 

Keszeg nevű haltartó, mely 
Szegeden egészen a kilenc-
venes évekig a vár udvarán 
állt. Hasonló társaiból a 
két világháború között az 
Antalffy és Társa Halászati 
Részvénytársaság árulta a 
zsákmányt.
Mind a bérlőhalászat korá-
ban, mind az azt megelőző 
időkben Szegeden és kör-
nyékén jellemző mesterség 
volt a halhasítás. Gyakorta 
került ugyanis olyan nagy 
halmennyiség a bárkába, 
hogy nem tudták mindet 
élőhalként eladni, viszont 
Arad és Temesvár környé-
kén, a szerb, illetve a görög-
keleti vallású területeken 
szívesen vásárolták és fo-
gyasztották böjti ételként is 
a sózott halat. A kifogott pik-
kelyesek halhasító tanyákra 
kerültek, ahova lányokat, 
asszonyokat fogadtak fel. 
A halakat kibelezték, sós 
lében áztatták, majd felfűz-
ték és megszárították.

Arany Mihály

Fotó: Móra Ferenc Múzeum

bogrács bogrács Hátán 
– HAlászlével kezdődik 
A szeptember
Ha van igazi szegedikum, akkor az a halászlé. Érkezzen 
a napfény városába az ország bármely részéről is a vendég, 
egy szinte biztos: meglátogat egy halászcsárdát.

Abba most ne menjünk 
bele, hogy melyik vendéglő 
halleve a legfinomabb, az 
ízlés szubjektív mozzanat. 
Kicsit olyan ez, mint a bor-
nál: mindenki a szája íze 
szerint esküszik a legjobb-
ra. Akadnak villányi nehéz, 
vörös drukkerek, szek-
szárdi tüzesért rajongók, 
ahogy a balatonfelvidéki 
misztériumban vagy épp 
az egri hősökben hívők, il-
letve az Alföld feltámadott 
üdeségét hirdetők. A ha-
lászlé két nagy pártjának, 
a bajainak és a szegedinek 
a szavazói közül ha kizáró-
lag az utóbbiak táborába 
vegyülünk, bizony itt is 
ahányféle ember, annyifaj-
ta recept és ízvilág. A ven-

déglők közül nagy a szekér-
tábora a Kiskőrössynek, 
és sokan járnak át Algyő-
re is, de a belvárosban, 
a Roosevelt téren is zsú-
folt szokott lenni a terasz 
nyaranta. Sokan a családi 
receptesfüzet zsírfoltos 
lapjai között találják meg 
a tökéletes hallé titkának 
kulcsát. Egyesek a folya-
mi és a tavai halak közötti 
különbségben vagy épp 
a halhús összetételének 
harmóniájában hisznek.
Még ha itt és most mi 
nem is találunk rá a nagy-
betűs, halas igazságra, 
közelebb kerülhetünk 
hozzá, ha kilátogatunk a 
minden évben hagyomá-
nyosan szeptember első 

hétvégéjén megrendezett 
halászléfesztiválra. A há-
romnapos, augusztus 31. 
és szeptember 2. között 
tartandó fiesztán mintegy 
kétszáz mázsa hal várja a 
korgó gyomrokat. A halfesz-
tivál egyik leglátványosabb 
eleme a fesztivál hétvégé-
jén a vízi bástyára felállított 
óriás bogrács, melyben 
folyamatosan rotyog majd 
a halászlé. Itt mintegy 14 
ezer adagnyit főznek az 
esemény ideje alatt. A ren-
dezvény szombati napján 
a Partfürdőn közel 200 
csapat versenyez, mutatja 
be halászléfőző tudomá-
nyát. A vasbogrács érdem-
rendért, majd a réz, bronz, 
ezüst, arany, gyémánt bog-
rácsért folyik a fakanalas 
„kardcsata”, melyen ke-
resztül lehet csak eljutni 
az Örökös Halfőző címig. 
A bankkártya méretű ér-
demrenden egy gyémánt-
szemű ezüst hal, arany 
bogrács és rubin kövekkel 
kirakott lángnyelvek talál-
hatók, mely méltó, ékszer 
értékű elismerése a hét-
éves kitartó részvételnek.
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A HAlászlé dicsérete – receptek A dunától A tiszáig
A Tisza mentiek a sajátjukra, a Duna mellett élők ugyancsak a maguk főzte hallére esküsznek csakúgy, mint a Balatonnál lakók.  
A bográcsban főzött halételnek nem nagy múltja van, hiszen róla az első írásos híradás 1800-ból való.
Jó sok időnek kellett eltel-
nie, míg az ízletes halétel 
készítésének módja a 
szakácskönyvekbe is be-
került, elterjedt. Népsze-
rűvé a paprika fűszerként 
való felhasználása után 
válhatott. Erre a 18. szá-
zad második felében tö-
rök-délszláv közvetítéssel 
került sor (törökbors). Még 
az 1831. évi kolerajárvány 
idején is (az Alföldön) mint 
megelőző gyógyszert hasz-
nálták. A Rézi néni Szegedi 
szakácskönyve „halpapri-
kás halászosan” cím alatt 
közli elsőként a halpapri-
kás elkészítésének mód-
ját.
Tolnai Kálmán – akiről a 
szakmabeliek az 1980-as 
évek végén úgy emlékez-
nek meg, hogy az európai 
gasztronómiában nincs 
még egy szerző, akinek 
könyvei olyan nagy pél-
dányszámban forognának 
közkézen, mint az ő sza-
kácskönyvei – szerint hal-
paprikásnak azt az ételt 
nevezzük, amit ugyanúgy 
készítünk el, mint a csir-

ke- vagy birkapaprikást 
(zsíron sárgára pirítjuk az 
apróra vágott hagymát, 
őrölt paprikát szórunk rá, 
beletesszük a húst, s rövid 
lében puhára pároljuk). A 
halászlé hasonlít a pászto-
rok gulyásleveséhez. Zsír 
felhasználása nélkül ké-
szül a szükséges anyagok 
nyersen történő hozzáadá-
sával. A bográcsba min-
den nyersanyagot (halat, 
vágott hagymát, sót, pap-
rikát) egyszerre teszünk 
bele, vízzel leöntjük, fél 
órán át erősen forraljuk, 
és kész. Erre mondhatjuk 
azt, a halászléfőzés halá-
szos módja.
Bárhogyan is készül, leg-
fontosabb alapanyaga a 
ponty, más halak csak ki-
egészítői lehetnek. Jó ízt 
ad neki a kecsege, harcsa, 
törpeharcsa, keszeg, ká-
rász, azonban fehér húsú 
ragadozó halakat (fogas, 
süllő) kár tenni bele, mert 
szétesnek. Fontos kellék a 
paprika, az édes, félédes, 
csípős arányainak helyes 
megválasztása, a cseresz-

nye- vagy a „csöves” pap-
rika mennyisége (ízlésfüg-
gő). Inkább öreg hagymát 
használjunk, az újhagyma 
rostosabb, és nehezebben 
lúgozódik ki az aromája. 
A hal ikráját csak akkor 
teszik a bográcsba, ha fi-
atal, a ponty tejét mindig. 
A halászlét erős tűzön kell 
főzni, közben nem szabad 
keverni. Az edényt kell 
jobbra-balra húzogatni, 
hogy a húst az edény alja 
„oda ne kapja”.
A roma halászlé pörkölt-
alappal készül, jellegze-
tessége a füstölt szalon-
nás íz, az enyhén lecsós 
jelleg, illetve hogy a levet 
tésztával, a halat pedig 
külön, túrós csuszával, 
kevés lecsóval tálalják. A 
románok halászleveinek 
közös jellemzője a leves-
zöldségek és zöldfűszerek 
használata, a savanyítás 
és a tejfölös habarás.
A horvátoké azonos a Drá-
va menti magyarokéval: 
pörköltalappal indul, de 
alaplé nem készül. A pi-
rospaprika mellett fontos 

fűszerek a szemes bors, 
babérlevél, a fokhagyma, 
a Vegeta, a paradicsom. 
Tésztája a széles metélt. A 
teljes Dráva-Száva közén 
így főzik a halászlevet. Az 
ország más részein (Zág-
ráb környékén) nem számít 
hagyományos ételnek. (A 
mohácsi horvátok viszont 
a dunai halászlevet főzik, 
és tartják sajátjuknak.) A 
szerbek halászlevei sok-
félék. Ahogy viszonylag kis 
földrajzi területen egymás 
után torkollik a Dunába a 
Dráva, a Tisza és a Száva, 
úgy keverednek egymás-
sal a halászlé dunai, tiszai 
és Dráva-menti változatai. 
Készülhet alaplével vagy 
anélkül, pörköltalappal 
vagy nélküle. Tálalják tész-
tával vagy e nélkül. A vaj-
dasági magyarok, szerbek 
és horvátok következetle-
nek a tészta alkalmazá-
sában, ugyanúgy szeretik 
babérlevelezni/fokhagy-
mázni/vegetázni a hallét, 
ami Magyarországon eret-
nekségnek számít.

Friss és Finom pikkelyesek A mArs téren
Aki egész évben friss élő vagy netán sült halat szeretve venni, érdemes a szegedi Mars téri piacon válogatnia a kínálatból.  
A két sütödét egy gasztronómiai szaklap a Tisza régió legjobbjai közé sorolta, s az 1985 óta a piacon élő halat áruló Dér 
Lajos is kiváló minőségű áruval érkezik hetente három alkalommal a vásártérre.

A Mars téri piacon két he-
lyen lehet élő halat vásá-
rolni, az Irén csarnokban 
feldolgozott halat is kínál-
nak, és a hetente három 
nap a csarnok mellett Dér 
Lajos árul. Erdei Péter, a 
Szegedi Vásár és Piac Kft. 
ügyvezetője lapunknak 
elmondta, a piachoz hoz-
zátartozik a halárusítás, 
megszokták és szeretik is 
vásárlók.Megtudtuk, a hal-
sütők kora délután bezár-
nak, de a piacon este nyol-
cig várják a vevőket, hisz 
az ügyvezető szeretné, ha 
a multik helyett délutánon-
ként is a piacról vinnének 
friss árut a szegediek.
Idén nyáron a Tisza régi-
óval foglalkozó Magyar 
Konyha szaklap besorolá-
sa szerint a Mars téren Ti-
bai Józsefné, vagyis Cérna 
által kínált sült halat tar-
tották a második legjobb-
nak, a harmadik helyezett 

a szintén az Irén csarnok-
ban áruló Szabó-féle hal-
sütő lett. Cérnától meg-
tudtuk, tavaly októberben 
vette az át az üzletet, de 
már másfél évtizede fog-
lalkozik halsütéssel. A leg-
többen a pontyot keresik 
nála, de halászlevet is áru-
sít. „ Tiszasülyről hozzuk a 
halat, mi pucoljuk, így ná-
lunk mindig friss ételt kap 
a vendég” – hangsúlyozta. 
Természetesen titkuk is 
van, azt, hogy pontosan 
miből is áll a panír, nem 
árulta el kérdésünkre. 
Tibainé hozzátette, termé-
szetesen a hal minősége a 
legfontosabb. Már reggel 
hattól várják a vásárló-
kat, mint megtudtuk, az új 
csarnok felépítése óta va-
lamivel később, kilenc óra 
után keresik fel őket, több-
nyire szegediek. A filézett 
ponty mellett busát, afrikai 
harcsát és amurt kínálnak.

Már 1985 óta jár a sze-
gedi piacra Dér Lajos, 
aki szerdán, pénteken és 
szombaton árul élő halat, 
e napokon reggel fél hattól 
tizenegyig kínálja a Szarvas 
környéki halakat. „A nyári 
hónapokban kevesebb ha-
lat vesznek az emberek, 
illetve ilyenkor nem tudok 
válogatni, nincs olyan áru-
készlet, mint szeptember 
végétől, amikor megtörtén-
nek a lehalászások” – ma-
gyarázta.
Most kárászt és pontyot 
kínál, 650, illetve 1100 
forintos kilónkénti áron. 
Tapasztalatai szerint a ká-
rászt nagyon kedvelik a 
szegediek. Az orosházi hal-
kereskedőtől megtudtuk, 
igazi forgalma már csak a 
szombaton van, s a vásár-
lók azonban árérzékenyek 
is. Éveken keresztül nem 
drágult az élő hal ára, ám 
idén májusban igen. Ennek 

oka az aszály, hiszen bú-
zával és kukoricával etetik 
a halakat, s a takarmány-
árak is növekedtek. „A ká-
rászt és a busát egy áron 
kínálom, 1700-ért a folyami 
harcsát, a csuka 1100, a 
törpeharcsa átlagban 900 
forint” – tájékoztatott.
Minden héten esznek halat 
Lehoczky Jánosnéék, aki 
ott jártunkkor rántott hal-
nak valót vásárolt. Halpap-
rikást is szoktak készíteni, 
és természetesen halász-
levet is, az egész család 
szereti a halat. Egy másik 
vásárló, Mártonné azt java-
solja mindenkinek, hogy élő 
halat vegyen, mert bár több 
vele a munka, szerinte az 
az igazi. Ők havonta két-há-
rom alkalommal készítenek 
valamilyen halételt, Dér La-
jostól legutóbb sült halnak 
valót, vagyis kárászt vett.

Szegediek a Magyar Konyha tiszai rangsorának élén
„Nem kell halfogyasztásra biztatni a szegedieket! Ott szinte nem is esznek mást, csak halászlevet, természetesen passzírozva. De jöhet a halpaprikás is túrós 
csuszával, vagy a számtalan sült hal, bármilyen formában. Halászcsárdába járni Szegeden életforma” – írta a Magyar Konyha, mely idén nyáron a Tisza régiót 
vette górcső alá, felkutatva a legjobb vendéglőket, halsütőket és cukrászdákat.
A gasztronómiai szaklap rangsorában szegedi és környékbeli vállalkozások is szép számmal szerepelnek. A tiszai halászcsárdák közül harmadik helyen végzett 
az Algyői, a negyedik a Jobb Mint Otthon Kisvendéglő, az ötödik a Kiskőrössy, míg a hetedik az Öreg Kőrössy Halászcsárda lett. A tíz legjobb étterem sorában 
az ötödik az Alabárdos Étterem és Borozó, hetedik a Vendéglő a Régi Hídhoz, a kilencedik pedig a Szeged Étterem. A halsütőkről készült ötös lista második 
helyén a Mars téri piac Irén csarnokában található Sült hal nevű üzlet szerepel, a harmadik pedig a másik csarnokbeli halsütő, Szabóék lettek.

Fotó: Móra Ferenc Múzeum

Varga Anna

Tuti

Fotó: Gémes Sándor
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A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési  
Program 2007-2013 keretében megvalósuló „Virtuális Színház-Kulturális Híd” 

című program keretében a „Csiky Gergely” Állami Magyar  
Színház és az Inno-Motive Nonprofit Kft. fiatal színészjelölteket keres!

TEHETSÉG KERESTETIK!

SZÍNJÁTSZÁSHOZ KEDVET ÉRZŐ FIATALOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK KOMPLEX 
TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOT IS MAGÁBAN FOGLALÓ, INNOVATÍV „VIRTU-

ÁLIS SZÍNHÁZ” PROJEKTÜNKHÖZ
A program részletes tájékoztatója és videója megtekinthető honlapunkon!

Honlap:  www.e-theatrum.eu, Facebook: e-theatrum

JELENTKEZÉS ELŐFELTÉTELEI:
 

• 12-35 év közötti Csongrád megyében élő fiatal
• előadóművészét terén (próza, ének, tánc) szerzett fellépési tapasztalat

• alapszintű angol nyelvismeret és énektudás
• jó mozgáskészség, ritmusérzék

• terhelhetőség, improvizációs készség
• számítógép gyakorlati használatának alapvető ismerete (internet)

• heti 4 óra szabadidő (2010.10.01.-2013.06.30)

JELENTKEZÉS MÓDJA: 

A programunkra kizárólag on-line lehet jelentkezni a www.e-theatrum.eu  
oldalon keresztül, a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges!

A részvétel INGYENES!
A jelentkezéshez kérjük mellékelni 1 db fényképet,  

motivációs levelet, önéletrajzot. 

JELENTKEZÉS VÉGSŐ HATÁRIDEJE:
2012. SZEPTEMBER 09. 17:00!

A HURO 1001/162/1.2.2. projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával ,a 

Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013  
keretében valósul meg. Jelen sajtócikk tartalma nem feltétlenül tükrözi  

az Európai Unió hivatalos álláspontját.

TEHETSÉG KERESTETIK!

2012. július 01.-ével indult a szegedi  Inno-Motive Nonprofit Kft. és a temesvári 
„Csiky Gergely” Állami Magyar Színház Magyarország-Románia Határon Átnyú-
ló  Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatást nyert „Virtuális 
Színház-Kulturális Híd című projektje.

A 2013. június 30.-ig tartó 12 hónapos „Virtual Theatre-Cultural Bridge” projekt 
célja, a magyar és román fiatal tehetséges színészek, producerek, e-trénerek, 
valamint a magyar és román közönség virtuális összekapcsolásán keresztül, egy 
olyan „kulturális hidat” építése, amelyen alkalmas újfajta kommunikáció elindí-
tására, tehetségfejlesztés területén, határmenti együttműködések kialakításá-
ra, valamint lehetőséget biztosít az informatikai eszközök új, a színházi területen 
történő bevezetésére. 
A program keretében kiválasztásra kerül 15 Magyar és 15 Román tehetséges 
fiatal, akik a projekt időszak alatt egy 200 órás mentori programban vehetnek 
részt, amelyről tanúsítványt is szerezhetnek. A mentori program célja, hogy te-
hetségek virtuális kompetenciáit fejlessze és felkészítse őket virtuális produk-
ciókban való szereplésre. A kiválasztott tehetségekről készített egyéni portfóliók 
felkerülnek a projekt honlapjára (www.e-theatrum.eu), ahonnan más országok 
színházai, tehetségkutató szervezetei is elérhetik a bemutatkozók portfólióit, le-
hetőséget teremtve ezzel a nemzetközi felfedezésüknek.

A program keretében olyan on-line hozzáférhető módszertan kerül kidolgozásra, 
amely segítségével a tehetséges fiatalok megtanulhatják, hogyan tudják a színé-
szi pályájukon az Info Kommunikációs Technológiák adta lehetőségeket kihasz-
nálni, azok innovatív elemeit saját produkcióikba beépíteni.  

A két ország fiataljai, mentorai, tanárai között megvalósuló közös virtuális szín-
házi on-line próbák segítik a fiatal tehetségeket. Az egy év során megszerezett 
tudásukat ki is próbálhatják a projekt végén a „FINÁLÉ” előadáson, ahol innova-
tív informatikai támogatással, szimultán, a Magyarországon és a Romániában 
felállított színpadokon és közönség előtt adnak elő élőben, on-line internetes 
közvetítéssel egy közös darabot a magyar- román fiatal tehetségek.
Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a programba 
vagy azon szervezeteket, szakértőket, akik szívesen vennének részt a program 
megvalósításában vagy továbbfejlesztésében. Amennyiben kedvet érez valaki a 
programba való bekapcsolódáshoz, keresse fel a program honlapját és jelent-
kezzen! 

Két ország, egy cél, közös siker

HURO 1001/162/1.2.2
www.huro-cbc-eu www.hungary-romania.cbc.eu

NONPROFIT KFT.
MOTIVE
NONPROFIT KFT.

INNO
MOTIVE
NONPROFIT KFT.

INNO

(x) (x)
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SZAK

szegedi ikrek FutnAk A londoni pArAlimpián
Az augusztus 29. és szeptember 9. között Londonban zajló paralimpiai játékokon Szegedet a Szegedi Vasutas Sport-
egyesület két paraatlétája, Biacsi Bernadett és Biacsi Ilona fogja képviselni.

„Végtelenül örültem neki 
és büszke vagyok, hogy 
visszakerültek a lányok 
a paralimpiára, ugyanis 
korábban Sydneyben is 
ott voltak, ám Pekingben 
a spanyol szövetség köz-
benjárása miatt ebben a 
kategóriában nem volt ver-
seny, így ők sem vehettek 
részt a játékokon, noha az 
eredményeik ezt lehetővé 
tették volna” – közölte a 
lapunkkal a Biacsi ikrek 
edzője, Antal Andor.

Edzőtáborban is  
készültek az ikrek

Biacsi Ilona és Bernadett 
enyhe értelmi fogyaté-
kosnak (tanulásban aka-
dályoztatott) minősül, az 
ennek megfelelő T20-as 
kategóriában indulhat-
nak a játékokon, hasonló 
ellenfeleikkel szemben. 
„Ugyanúgy készültünk erre 
a versenyre is, mint ko-
rábban, az utóbbi három 
hónapot erősítettük meg, 
napi két edzéssel” – tette 
hozzá a tréner.
Ilona és Bernadett egy 
hétig voltak edzőtáborban 
Tatán. Vasárnap keltek 
útra a brit fővárosba. „Na-
gyon vártuk már ezt a pil-
lanatot, most végre eljön 
a mi időnk is! Vasárnap 
indultunk, elfoglaltuk szál-
lásunkat az olimpiai falu-
ban, aztán felderítettük 
a pályát is hétfőtől, majd 
elkezdtük az edzéseket 
ott helyben” – mondta el 
Biacsi Bernadett.
„Jól ismerjük az ellenfele-
inket, azonban nem tud-
juk, hogy kikkel fogunk 
versenyezni, mivel még 
nincs meg a ranglista, de 
hamarosan kiderül. Ked-
venc számunkban, 1500 
méteren indulunk, ebben 

a legjobbak között va-
gyunk és egyértelműen 
éremesélyesnek számí-
tunk” – közölték a májusi 
világranglistán a máso-
dik és a harmadik helyen 

álló lányok az esélyekről. 
Amennyiben előzetesen 
selejtezniük kell, úgy 
szeptember harmadikán 
állnak először rajthoz, ha 
mégsem, akkor két nappal 
később egyből a döntőben 
indulhatnak.
„Nincs különösebb célki-
tűzésem, annyit kértem, 

hogy tudásuk maximumát 
nyújtsák a versenyen. Ha 
ezt teljesítik, már végte-
lenül elégedett leszek. 
Úgy fogalmaztam meg 
magamban, ha az első 

hatban benne lesznek, 
akkor nem fogunk szo-
morkodni, ha dobogón 
végez valamelyikük, akkor 
nagyon örülünk, ha pedig 
mindketten, akkor még 
jobban, tovább pedig nem 
is merem mondani…” – 
tette hozzá várakozásai 
kapcsán Antal Andor.

Taktikázni  
fognak Biacsiék

Köztudott, hogy a Biacsi ik-
rek szoktak taktikázni is, 

testvérekről van szó, akik 
mindenben igyekeznek se-
gíteni egymást a versenyek 
folyamán is. „Az ellenfelektől 
is függ, hogy testvéremmel 
hogyan beszéljük meg a fu-
tást. Az iramon is sok múlik, 
hiszen az 1500 méter hosz-
szú táv, ahol lehet taktikázni” 
– hangsúlyozta Bernadett.

A lányok természetesen kö-
vették a londoni XXX. nyári 
olimpiai játékok eseményeit 
is, különösen az atlétikát. 
„Néztük az egész olimpi-
át, főleg az 1500 méteres 
női futást. Azt hallottuk, 
hogy gyors pálya, ettől nem 
tartunk, mert Debrecen-
ben is ilyenen edzettünk, 
különösen annak örülünk, 
hogy nem rekortánon kell 
futnunk” – fejtette ki a két 
parafutó.
S hogy fogadtak-e meg va-
lamit arra az esetre, ha ők 
nyernek? „Ha sikerül elér-
nünk a kitűzött célunkat, 
attól még ugyanazok mara-
dunk akik eddig is voltunk. 
Semmi nem fog megváltozni, 
készülünk a következő ver-
senyre” – szögezték le.

Helyettes államtitkár 
a paralimpián

A nyári paralimpiák törté-
netének első abszolút telt 
házas játékában bíznak 
a szervezők az augusztus 
29-től szeptember 9-ig tar-
tó sporteseményen. Chris 
Holmes, a paralimpiát elő-
készítő szervezőbizottság 
elnöke elmondta, hogy a 
versenyekre összesen 2,5 

millió jegyet adtak ki, me-
lyekből 2,1 millió elővétel-
ben elkelt. Magyarországot 
a négy évvel ezelőtti pekin-
gi paralimpiához hasonlóan 
harminchárman képviselik 
a játékokon. A kínai főváros-
ban egy arany- és öt bronz-
érmet szereztek a magya-
rok, a Magyar Paralimpiai 
Bizottság Londonban 8-10 
dobogós hely elérésében 
bízik. A magyar küldöttség 
legnépesebb csoportja a 
paralimpikonoknál is az 
úszóké 10 fővel, de ugyan-
csak népes a vívócsapat is 
8 fővel, közöttük Szekeres 
Pál sportért felelős helyet-
tes államtitkárral, aki a vilá-
gon az egyetlen olimpiai és 
paralimpiai érmes sportoló.
A sportolók falujában az 
épületeket akadály men te-
sítették, és a versenyhely-
színeket is úgy alakították 
át, hogy azok a kerekes 
székes sportolók és érdek-
lődők számára is kényel-
mesen megközelíthetőek 
legyenek. Az olimpián köz-
reműködött önkéntesek-
hez képest valamelyest 
csökken a segítők száma, 
de harminc százalékban 
nem változik összetételük.

A sportbAn  
is első

Élő (online)  
közvetítések  
nap mint nap!
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Szedeák

UTC

Pick
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Tisza Volán SC
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A magyar paralimpiai csapat

Asztalitenisz: Berecki Dezső, Csonka András, Pálos Péter
Atlétika: Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, Kanyó Zsolt, Orbán Csaba
Erőemelés: Sas Sándor, Szávai Csaba
Evezés: Lengyel Mónika
Cselgáncs: Papp Gábor, Szabó Nikolett
Sportlövészet: Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula
Tenisz: Farkas László
Úszás: Csuri Ferenc, Meilinger Csaba, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei 
Zsolt, Engelhardt Katalin, Illés Fanni, Kézdi Réka, Ráczkó Gitta, Zámbó Diána
Vívás: Juhász Tamás, Mató Gyula, Osváth Richárd, Szekeres Pál,  
Dani Gyöngyi, Juhász Veronika, Krajnyák Zsuzsanna, Pálfi Judit

Fotók: Gémes Sándor
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Hozzávalók: 

• 80 dkg pontyfilé • 60 dkg halcsont  
• 2-3 evőkanál olaj • 2 fej vöröshagyma  
• 10 dkg zöldpaprika • 8 dkg paradicsom 
• cseresznyepaprika • pirospaprika • só

A HónAp receptje: pontypörkölt
A pontyfiléket kisebb darabokra vágjuk, és megsózzuk. Olajban megpirítjuk a  
finomra vágott hagymát, meghintjük pirospaprikával, azonnal felengedjük vízzel. 
Beletesszük a halcsontot, és megsózzuk. Körülbelül másfél órán át pároljuk, nem 
erős tűzön, ezután leszűrjük. A pontyfiléket egy lapos tálba tesszük, rátesszük 
a szeletekre vágott zöldpaprikát és a paradicsomot, a cseresznyepaprikát, majd 
ráöntjük a tartalmas pörköltlevet, és összerottyantjuk. Galuskával vagy csusza-
tésztával tálaljuk.

A FOCUS – Határ menti régiók közti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítése a fenntartható regionális fejlődésért 
– című, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatást nyert projekt célja 
a hálózatos együttműködések előmozdítása a Bácskát és a Dél-Alföldet magába foglaló határvidéken a fenntartható 
regionális fejlődés biztosítása és a határrégió marginalizálódásának minimalizálása érdekében.

A pályázatot a Dél-alföl-
di Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit 
Kft. (DARFÜ) nyújtotta 
be szerbiai partnerszer-
vezetével, a 2010-ben 
alakult Bácska Regioná-
lis Fejlesztési Ügynök-
séggel (Bácska RFÜ) 
közösen. A 2012. janu-
ár 1-én indult, egy év 
alatt megvalósuló pro-
jekt összköltségvetése 
93.147,-EUR. A projekt 
megvalósításához az 
Európai Unió, valamint a 
magyar partner számára 
– hazai társfinanszírozás 
formájában – a magyar 
állam nyújtott pénzügyi 
támogatást.
Szerbia várható uniós 
csatlakozását követően 
új, az előcsatlakozási 
alapoknál lényegesen 
nagyobb mennyiségű 
támogatási forrás válik 
majd elérhetővé, mely-
nek disztribúciója olyan 
szakmai feladat, ame-
lyet csak a megfelelő 

területi szinten decent-
ralizált szervezet képes 
ellátni. A szakmaiságon 
túl ez a feladat azonban 
hatalmas adminisztratív 
kapacitást igényel. Az 
erre való felkészítésre, a 
stációk bemutatására a 
2003 óta közreműködő 
szervezetként is műkö-
dő DARFÜ a lehető leg-
alkalmasabb szervezet, 
figyelembe véve azt is, 
hogy mind a Dél-Alföl-
det, mind a Vajdasá-
got felölelő határ menti 
régió hasonló jellegű 
problémákkal küzd.
A projekt kialakulásához 
a Vajdaságba és a Dél-
Alföldön tapasztalható 
magas munkanélkülisé-
gi arány, az inaktív vál-
lalkozások nagy száma, 
valamint a kiaknázatlan 
turisztikai lehetőségek 
vezettek. A projekt célja 
elősegíteni a határ menti 
régió kulcsszereplőinek 
innovatív együttműkö-
dését, a tudás- és ta-

pasztalatcserét, vala-
mint megindítani egy 
hatékonyabb, verseny-
képesebb és exportori-
entált gazdasági fejlő-
dést, ezáltal csökkentve 
a magyar-szerb határré-
gió periféria jellegét. A 
projekt továbbá sürgeti 
a szomszédos országok 
közti regionális együtt-
működést és jövőbe-
ni közös fejlesztéseket 
ösztönöz.
A célok elérése érdeké-
ben a DARFÜ Nonprofit 
Kft. – mely 15 éve áll a 
Dél-alföldi régió és a 
pályázók szolgálatában, 
illeszkedve a régió terü-
letfejlesztési céljaihoz, 
valamint a hazai, uniós 
és nemzetközi fejlesz-
tési programokhoz – 
megosztotta tudásbá-
zisát és tapasztalatát 
a Bácska Regionális 
Fejlesztési Ügynökség-
gel workshop és ta-
nulmányút keretében, 
megalapozva ezzel a 

Bácska RFÜ fenntart-
ható működését és fej-
lődését, a megfelelő 
vajdasági területi terve-
zést, továbbá az EU-s 
források hatékony le-
hívásához szükséges 
projekt előkészítési is-
mereteket. Együttműkö-
dési Fórum keretében a 
területfejlesztésben ér-
dekelt döntéshozókkal 
és egyéb szereplőkkel 
ismertetjük a regionális 
fejlesztési ügynökség 
általános szerepét, cél-
jait, felépítését, felhívva 
ezzel a figyelmet a lehe-
tőségekre, kitörési pon-
tokra, amik az RFÜ-k 
működése kapcsán 
adódnak. A határmenti 
régió kulcsszereplőinek 
azonosítása és adat-
bázis formájában való 
disszeminációja a ver-
senyképesség növelé-
sét hivatott szolgálni, 
az önkormányzatok és 
vállalatok közötti együtt-
működést erősíteni. Az 

adatbázis ágazatonkén-
ti bontásának köszön-
hetően, megteremti az 
azonos területen mű-
ködő vállalkozások kö-
zötti, egymást erősítő 
kapcsolatok kialakulá-
sát. A 2014-2020 közötti 
EU tervezési időszakra 
vonatkozó akcióterv a 
közös szükségleteket 
és lehetséges együtt-
működési területeket 
térképezi fel az érde-
keltek véleményének 
és változó igényeinek 
folyamatos visszacsa-
tolását figyelembe véve. 
Erőfeszítéseink eredmé-
nyeként várható, hogy 
az elkövetkezendő idő-
szakban jobb minőségű, 
kevesebb átfedéssel és 
konkrétabb célokat kitű-
ző, egymást erősítő, így 
a régió fejlődését való-
ban támogató projek-
tek kerüljenek megva-
lósításra. A két partner 
részvételével továbbá 
egy olyan, hosszú távú 

együttműködésre ala-
pozó – a későbbiekben 
további Ügynökségek-
kel bővíthető – RFÜ-
hálózat kialakítása tör-
ténik, amely a határ 
által kettéosztott régiót 
a maga egységében 
kezelve keres, és közös 
erővel talál megoldást a 
mindkét oldalon fennálló 
problémákra.
A két ügynökség ösz-
szefogása önmagában 
is pozitívan befolyá-
solja a határon átnyúló 
együttműködéseket, hi-
szen már eddig is több 
határmenti település 
problémáit, erősségeit, 
közössé tehető fejlesz-
tési elképzeléseit ismer-
tük meg. Hosszú távon 
a projekt eredményei 
elősegítik a gazdasági 
növekedést, továbbá 
hozzájárulnak a turiz-
mus fejlődéséhez és új 
munkahelyek megte-
remtéséhez.

(x)

Ez a sajtóanyag az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A sajtóanyag tartalmáért teljes mértékben a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

régióFejlesztés közösen 
A mAgyAr-szerb HAtár mentén

A projekt az Európai Unió 
társfinanszírozásával valósult meg


