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Szeged utcáin november végén, az áruházakban azonban évről évre egyre korábban 
kezdődik el a készülődés a karácsonyi ünnepekre, az adventi időszakra. Vajon az 
ünnep valódi lényegét felemésztheti-e a pénz, a kereskedelem?

A multinacionális áruházláncok 
lettek ma már az első hírnökei a 
karácsony közeledtének, furcsa 
hírhozói ők a modern világban 
Jézus születésének: korunk-
ban az adventi időszak árcé-
dulákkal, csokimikulásokkal, 
akciós termékekkel kezdődik. 
Advent – a karácsony előtti 
örömteli várakozás, felkészülés 
ideje. A latin adventus Domini 
kifejezésből ered, mely az Úr 
eljövetelét jelenti, vagy más-
ként: Úrjövetet. Még szüleink, 
dédszüleink ünnepnapjait be-
hálózták a népszokások, a tra-
dicionális ételek, addig mára 
élő régi hagyomány szinte alig 
maradt meg a gyakorlatban. 
Ebben az is szerepet játszik, 
hogy a modern világ kiszakítot-
ta az embert abból a hagyomá-
nyos családi körből, amelyben 
korábban élte mindennapjait. 

A munkanapokra eső ünnepe-
ket, az adventi jeles napokat 
nem ismeri már el a mai társa-
dalom, így például az András-
nap, a Katalin-nap nem kap 
megkülönböztetett figyelmet. 
Az emberek kötött munkaidő-
ben élnek, rohanó életvitelük 
gyorséttermekbe űzi őket – hol 
vannak már a családi körben 
elfogyasztott ételek? A parasz-
ti világban a tél közeledtével 
megfogyatkoztak a tennivalók 
a mezőgazdaságban, ez le-
hetővé tette az odafordulást, 
az elcsendesedést, például 
adventben, amely a Megváltó 
születésére való várakozás je-
gyében telik. Advent hagyomá-
nyosan böjti-félböjti időszak 
volt a katolikus hagyományban. 
Ehhez az időszakhoz kötődnek 
a Luca-napi szokások is, amiből 
magyar-sváb eredetű hagyo-

mányként a Luca-búza csíráz-
tatása még mai napig fennma-
radt a városi embereknél is. Ez 
lényegében egy, az antikvitásig 
visszanyúló mágikus vetés, 
és a következő év termését 
próbálták vele kedvezően be-
folyásolni. A zöld hajtások ma 
is a karácsonyi üzenetre, az új 
élet kezdetére emlékeztetnek, 
és díszítésnek is használják a 
lakásban, illetve a templomok-
ban. Ma a bőség, a gazdagság 
szimbóluma is. December 4-én 
ünnepeljük Borbála napját, aki 
a tüzérek védőszentje ismét, 
amikor Borbála-ágat készítet-
tek az emberek: egy gyümölcs-
faágat tettek vázába, amely a 
szobában elkezdett rügyezni. 
Ebből a lányok azt jósolták ma-
guknak, hogy mikor mennek 
majd férjhez. Az ünnepkörből 
a karácsonyt megelőző, mai is 

népszerű jeles nap a decem-
ber 6-a, Milkós napja, amit a 
fogyasztói társadalom – akár-
csak a karácsonyt – intenzív 
vásárlási lázzal párosít, a hi-
permarketek már egy hónappal 
korábban ontják a Mikulás-fi-
gurákat. A Mikulás valójában a 
szegényeket segítő myrai püs-
pök, Szent Miklós legendájából 
ered. A manapság oly divatos 
karácsonyi ajándékozás pedig 
még a rómaiak korára vezethe-
tő vissza, Lupercalia ünnepén 
megajándékozták a gyerekeket 
dióval. karácsonyi ünnepkör 
január 6-ával, vízkereszttel, a 
Háromkirályok ünnepével zárul.

Írásaink e témában a 
4-5. oldalon olvashatóak.

Színváltó a szegedi Sancer-tó
Biológiai folyamatok hatására évente kétszer vörös lesz a tó vize.  >>
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A „százados” sípmester, Fülöp Zoltán
A domaszéki Fülöp Zoltán játékvezető túl a századik NB III-as meccsén.  >>

6. oldal

Újrahasznosított lombhulladék
Külön szolgáltatásként kell megrendelni a lombtalanítást.  >> 

Advent és Az Ajándék –  
kArácsonyi átváltozás

„Élménylyuk” az Árpád téren

Formálódik már az Árpád tér közepe, az úgynevezett 
„kráter”, ami egy fiatalos pihenő- és akcióterület lesz, 
akár gördeszkapályaként, utcaszínházként, koncert-
helyszínként is funkcionálhat, de még pancsolhatunk 
is, hiszen lesz a közepén vízpermetszökőkút és csobo-
gó. Az árnyékoló alatt kisebb szabadtéri rendezvények 
tarthatók, nézőtere a térben elhelyezett utcabútorok és 
az áruház lépcsősora lehet. A héten már az Árpád és a 
Dugonics teret teljesen lezárták, a Kárász utcára nagy 
kerülővel, a Tisza Lajos körút vagy a Somogyi utca felől 
lehet eljutni. A Dugonics és az Árpád tér teljes befejezé-
sének a határideje év vége helyett: 2013. január 29.

 Írásunkat a 6. oldalon olvashatják.

Vonattal 
Szegedről Bécsbe
Advent Expressz Élményvonatot a MÁV Nosztalgia Kft. 

a nagy érdeklődésre való tekintettel idén első ízben 

nemcsak Budapestről, hanem Szegedről, a Napfény 

Városából is elindítja 2012. december 8-án szombaton.

A Szeged – Budapest – Győr – Hegyeshalom – Bécs 

útvonalon közlekedő élményvonat 4.47-kor indul Sze-

gedről, felszállási lehetőséget biztosítva Kisteleken, 

Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Nagykőrösön, Ceg-

léden, Kelenföldön, Tatabányán, Győrben élő utasaik-

nak. Az adventi szerelvény 10.42-re érkezik Bécs/Wien 

Westbahnhof pályaudvarra. Az Advent Expressz Bécs-

ből 17.20-kor indul vissza, és 23.38-kor érkezik meg 

utasaival Szegedre. Az Osztrák Kereskedelmi Kamara 

tájékoztatása szerint 2012. december 8-án az egyházi 

ünnep ellenére a belvárosi nagyáruházak (Gerngross, 

Peek & Cloppenburg, Merkur) éttermek, kávézók és 

múzeumok zavartalanul nyitva tartanak.

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.

Fotó: Gémes Sándor
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A MÁV Nosztalgia Kft. a nagy érdeklődésre való tekintettel Advent Expressz Élményvonatát idén első ízben nemcsak 
budapesti indulással, hanem Szegedről, a Napfény Városából is elindítja 2012. december 8-án, szombaton.

A „Wiener Adventzauber” (bécsi adven-
ti varázslat) alkalmából a Rathausplatz 
fénylő mesevilággá változik, és Bécs 
legszebb terei hangulatos karácsonyi vá-
sárrá alakulnak át. A standok karácsonyi 
ajándékokat, fenyődíszeket, édességeket 
és meleg italokat kínálnak. A Schönbrunn 
kastély előtti kulturális és karácsonyi vá-
sár a császári kulisszák romantikáját kí-
nálja. Ilyentájt karácsonyi díszbe öltöznek 
a belváros, a Graben utcái és terei is. A 
minden kényelemmel felszerelt, hosszú 
utazásokra specializálódott rendkívül 
kényelmes, nagy lábterű, dönthető ülé-
sekkel felszerelt kocsikban névre szóló 
helybiztosítást kapnak az utasok. A vona-

ton étkezőkocsi gondoskodik a kiszolgá-
lásáról. A hangosításnak köszönhetően 
az utazás teljes időtartama alatt a vonat 
valamennyi kocsijában működik az utas-
tájékoztatás. Az élményvonat Orfeum ko-
csijában, visszaútban Retro Disco szóra-
koztatja a vendégeket.
A Szeged–Budapest–Győr–Hegyeshalom 
–Bécs útvonalon közlekedő élményvonat 
4.47-kor indul Szegedről, felszállási lehe-
tőséget biztosítva Kisteleken, Kiskunfél-
egyházán, Kecskeméten, Nagykőrösön, 
Cegléden, Kelenföldön, Tatabányán, 
Győrben élő utasainknak. Az adventi 
szerelvény 10.42-re érkezik Bécs/Wien 
Westbahnhof pályaudvarra. Az Advent 

Expressz Bécsből 17.20-kor indul vissza, 
és 23.38-kor érkezik meg utasaival Sze-
gedre.
A részvételi díj (Szegedről) felnőtt tel-
jes ár standard osztályon: 12.490 Ft/fő, 
gyermek – standard osztályon (4-14 éves 
korig): 10.990 Ft/fő, Pullman Club osztá-
lyon, 4 személyes asztalnál: 19.990 Ft/
fő, Pullman Club osztályon, 2 személyes 
asztalnál: 21.990 Ft/fő, gyermekeknek 4 
éves korig külön ülőhely nélkül díjmentes. 
Az utazáshoz – felnőttek és gyermekek 
részére egyaránt – érvényes útlevél vagy 
személyazonosító okmány szükséges.
Az élményvonat utasainak az Adven-
ti Vásárban való séta mellett egyéni 

programjavaslatként ajánlják a gótikus 
Stephanskirche és a Schönbrunn Palota 
megtekintését. Az Osztrák Kereskedelmi 
Kamara tájékoztatása szerint 2012. dec-
ember 8-án az egyházi ünnep ellenére a 
belvárosi nagyáruházak (Gerngross, Peek 
& Cloppenburg, Merkur), éttermek, kávé-
zók és múzeumok zavartalanul nyitva tar-
tanak.

Jegyek a szegedi partnerirodákban  
válthatók.
Részletek és további információk
a www.mavnosztalgia.hu weboldalon.

(X)

Újabb mérföldkövéhez érkezett a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program, lezárult az előkészítési szakasz. Az európai uniós és magyar szabályozásban foglaltaknak 
jelenleg régiónk 217 településén nem felel meg az ivóvíz minősége, ezen változtat ez a program.

A projekt célja, hogy a régió összes településén egészséges ivóvízhez jussanak a lakosok – szögezte le Molnár Béla. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium  
elnöke arról tájékoztatott, hogy a 2005 novemberében létrejött konzorcium összesen 213 tagot számlál. Az előkészítő munka össz költsége 1,5 milliárd forint, melyből  
a támogatás 1,247 milliárd. A konzorcium munkaszervezete a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A tervezési folyamat során a dél-alföldi régió területén Bács-Kiskun és Békés megyékben 6-6, míg Csongrádban összesen 9 önkormányzati társulás jött létre. A program 
során létrejött pályázatok benyújtásával a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program előkészítési szakasza lezárult. Az Energia Központ Nonprofit Kft.-hez benyújtott pályá-
zatokat elbírálták, amely alapján 16 társulással kötöttek támogatási szerződést több mint 33,5 milliárd forint értékben. Négy társulás úgy döntött, hogy az úgynevezett Aradi 
Vízátvezetéses pályázatot fogja megvalósítani, míg egy társulás a program keretén kívül jött létre.

A dél-alföldi régióban a szolgáltatott ivóvízben leggyakrabban előforduló, határértéken felüli mértékben megtalálható kémiai anyagok: arzén, bór, ammónium, vas  
és mangán. A magyarországi ivóvíz arzénmentesítésének végső határideje 2015. június 30-a.

Tisztább vizet a pohárba! – Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program

Advent expressz
Szegedről bécSbe

Élményvonattal 
Szegedről  a császárvárosba 

kedvező
áron!
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A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum „kölcsönadta” a Móra Ferenc Múzeum 
Munkácsy-tárlatának a festőóriás A kis Jeanne című alkotását. A békéscsabai intéz-
mény jelképének is tekinthető képet 2007-ben közadakozás segítségével sikerült az 
intézménynek megvásárolnia.

„Több mint ezren fogtak össze, békéscsabaiak, Békés 
megyeiek, sőt a megyén és az országhatárokon kívül 
élők is annak érdekében, hogy a Svájcból felajánlott, 
eddig ismeretlen Munkácsy-kép a Munkácsy-múzeum-
ba kerülhessen. Ez egy féltett kincse az intézményünk-
nek, egyúttal jelképe az összefogásnak is. Közadako-
zásból két hónap alatt gyűlt össze a kép ára. A 100 ezer 
euró több mint 1000 ember adományának köszönhető. 
Így sikerült attól a svájci tulajdonostól megvásárolni 
a képet, aki családi ágon rokonságban állt Munkácsy 
feleségének családjával” – mondta el lapunknak Szat-
mári Imre. A Munkácsy-múzeum igazgatója a festőóriás 
népszerűségével kapcsolatban kiemelte, hogy a név-
ben rejlik a válasz, már egy éve vándorol e kiállítás az 
országban, és több mint egymillióan látták Pákh Imré-
nek, az Amerikában élő magyar műgyűjtőnek köszön-
hetően. „Mikor megkérdezem, hogy mi a titka e névnek, 
azt a választ kapom, hogy magyar volt, magyarul fes-
tett” – tette hozzá. A Munkácsy-tárlat december 16-ig 
látható.

Évente kétszer, ősszel és tavasszal na-
gyobb hőmérsékletingadozás következ-
tében érdekes jelenség figyelhető meg 
a Szegedi Vadaspark területén található 
Sancer-tó esetében. A víz színe téglavörös-
re változik, majd nagyjából egy hónap eltel-
tével újra helyreáll az eredeti állapot.

Mielőtt újabb vörösiszap-katasztrófát vizionálnánk, 
megnyugtatjuk az aggódókat, csupán érdekes biológiai 
jelenségről van szó. Mi okozza ezt a furcsa természe-
ti jelenséget, amely Szeged tavai közül csupán erre az 
egyre jellemző? – kérdeztük Veprik Róbertet, a Szegedi 
Vadaspark vezetőjét. Az igazgató sem ismeri teljes biz-
tonsággal a kiváltó okokat, szerinte arról lehet szó, hogy 
a hőmérséklet-ingadozás hatására a víz „átfordul”. A tó 
alján található iszapos, bomló növényi maradványokat 
tartalmazó réteg a felszínre kerül, a víz pedig a helyére. 
Az ilyenkor jelentkező kellemetlen kénes szag is ennek 
tudható be.
Az sem kizárt, hogy az érdekes jelenség kialakulá-
sában algák is szerepet játszanak, esetleg az a tény, 
hogy a ’60-as években a bőrgyári hulladékot is ebben 
a bányatóban helyezték el. Lehet, hogy a 13-15 mé-
ter mélyen fekvő hulladék és a lent végbemenő kémiai 
reakció hatására változik meg évről évre a víz színe. 
Veprik Róbert kifejtette, korábban a nagy tavaszi és 
őszi felmelegedések és lehűlések időszakában a fel-
lépő oxigénhiány miatt látható volt, hogy a halak nagy 
tömegben „pipálnak” a vízparti zónában. Szerencsére 
az elmúlt években egyszer sem fordult elő jelentősebb 
halpusztulás, mint ahogyan ez most sem tapasztalha-
tó. A probléma oka, hogy tavasszal és ősszel nagy hő-
mérséklet-különbség alakul ki az oxigénben szegény, 
kénes mélységi és a felszíni vízrétegek között, így ami-
kor azok felcserélődnek, szemtanúi lehetünk egy ilyen 
„színváltó” természeti jelenségnek. A szakembereknek 
minden évben nagy kihívást jelentett, hogy a víz meg-
felelő levegőztetését biztosítsák, de az eddig bevetett 
technikák csak mérsékelni tudták a problémát. Volt, 
hogy motorcsónakkal és hatalmas fauszadékkal ke-
verték a vizet, hogy oxigént juttassanak a halaknak, de 
használtak már búvárszivattyúkat is. Egyik megoldás 
sem bizonyult elég hatékonynak. Az igazgató nem ag-
gódik, a víz minősége jó, ha nem így lenne, már régen 
halpusztulás jelezné a komolyabb bajt. A tó nagyon fon-
tos célt szolgál: olyan halállomány fenntartását, amely 
egy egész kis faunát alakít ki, azaz magához vonzza a 
halevő madarakat és emlősöket is – fejtette ki Veprik 
Róbert.

A színház decemberben egy bemutatót tervez, Her-
mann Broch színpadi művét, a Zerline, a szobalány cí-
műt Sándor János rendezi. A monodráma érdekessége, 
hogy ketten játsszák. A főszereplő Fekete Gizi mellett a 
szinte szöveg nélkül végig játszó albérlőt Barnák László 
alakítja. A december közepétől látható darab magyar-
országi ősbemutató, hiszen a fordítást a szegedi szín-
ház rendelte meg Győrffy Miklóstól.
A vendégprodukciók sorát a L’art pour l’art társulat mű-
sora kezdi december 13-án. A Piroska a farkas című 
előadást október közepén mutatták be, azóta, szinte 
minden nap máshol látható az országban. A társulat 
csaknem egy évtizede visszatérő vendége Szegednek, 
és így a decemberi programba is szívesen bekapcso-
lódnak. December 22-én láthatja a közönség Mike 
Stern és Trilok Gurtu vendégszereplésével Tóth-Bagi 
Csaba Balkán Uniójának koncertjét. „Az együttes 
a két kiváló zenésszel kiegészülve igazi hang-
zásbeli csemegét ígér. A színház fontosnak 
tartotta a nézői igények kielégítésére, 
hogy a kortárs mellett a klasszikus 
balett is megjelenjen a reperto-
árban. Karácsony után a Kijev 
City Balett negyven táncosa 
a Diótörőt mutatja be 
két előadásban. A 
jegyek az esti 
előadásra 
s z i n t e 
teljesen 

elfogytak, ezért döntöttek egy délelőtti mellett is. A 
produkciót megelőző napon a Szegedi Kortárs Balett 
feldolgozását is láthatja a közönség, a cél az volt, hogy 
mindkét előadást nézzék meg az érdeklődők, hiszen 
a kettő együtt igazi élményt jelenthet” – nyilatkozta 
lapunknak Gyüdi Sándor igazgató. December végén 
a Nagyszínházban a 100 tagú cigányzenekar ad kon-
certet Bangó Margittal, míg a Kisszínházban a Kará-
csonyi dixie-gálán a Storyville Jazz Band és vendége, 
a Hot Jazz Band játszik népszerű zeneszámokat. Az év 
utolsó napján a már hagyományos Szilveszteri Gála 
sztárvendége Esztergályos Cecília lesz. A hónap során 
több kisebb vendégprodukció is helyet kapott a reper-
toárban. Így műsorra tűzték a Vári Éva és Gálffi Lász-
ló főszereplésével színpadra vitt Az isteni Sarah című 

John Murrell darabot, és láthatja a közönség a szí-
nésznő és Kulka János előadásában a Hat hét, 

hat tánc című Richard Alfieri színművet, 
valamint Pindroch Csabát és 

Verebes Lindát a Mr. és 
Mrs. című produk-

cióban.

A kis JeAnne iS ellátogAtott 
A MunkácSy-tárlAtrA

Színes december várjA
a Szegedi nemzeti Színház nézőit

A saját repertoár mellett meghívott produkciók színesítik decemberben a Szegedi Nemzeti 
Színház műsorát. Jönnek kijevi táncosok és a 100 tagú cigányzenekar is.

vörös lesz  
A szegedi sAncer-tó 

kétszer egy évben

Tuti

DSZ

D. Cs.

Fotók: Gémes Sándor
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Advent – a karácsony előtti örömteli várakozás, felkészülés ideje. A latin adventus Domini kifejezésből, mely  
az Úr eljövetelét jelenti, vagy másként: Úrjövetet. Kiss Imre teológustanár segített nekünk az ünnepkör megértésében.

Valaha november 11-én, Szent Márton 
napján kezdődött az advent, később át-
helyeződött a karácsony előtti négy hét-
re – a Szent András apostol ünnepéhez 
(november 30.) legközelebb eső vasár-
nap advent első vasárnapja – magya-
rázta Kiss Imre teológiatanár, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye általános püspöki 
helynöke. Az egyházban a felkészülés az 
imádság, a jócselekedet, különféle erény-
gyakorlatok, a virrasztás és az önmegta-
gadás által történik. Az adventi koszorú 
egy evangélikus lelkésztől származik, 
négy gyertyája a négy vasárnapot jelké-
pezi. Három violaszínű, amely a hamu, 
a bűnbánat színére utal. Kiemelkedik 

az öröm vasárnapja, mely a harmadik a 
sorban, ezt rózsaszín gyertya jelzi. Ahogy 
a Szentírás mondja: „Örüljetek az Úrban 
szüntelenül! Újra csak azt mondom, örül-
jetek.” (Pál levele a filippieknek 4,4) Ad-
vent főszereplői a Bibliában Izajás prófé-
ta, Keresztelő Szent János és Szűz Mária 
– sorolta Kiss Imre. A négy héthez négy-
féle „eljövetel” köthető. Az első Jézus 
történelmi eljövetelére való várakozás, a 
másodikat a Szentírás úgy nevezi, hogy 
Jézus újra eljövetele az idők végén, a har-
madik földi életünk vége. Végül pedig az 
örömteli várakozás a Megváltóra: Jézus 
most is eljön karácsony ünnepén, lelki, 
de megtapasztalható, átélhető módon.

„Annyira jó a karácsonyunk, amennyire 
jó az adventünk – az ünnep a felkészü-
léstől függ, attól, mennyire tudjuk tarta-
lommal megtölteni. Attól szép, ha sokat 
tudunk ajándékozni, és nem azért, ha 
sokat tudunk költeni” – hívja fel a figyel-
met az atya.
A Mikulás valójában a szegényeket segítő 
myrai püspök, Szent Miklós legendájából 
ered, és az ajándékozó szeretetre hívja fel 
a figyelmet. Másik ismert dátum a Luca-
nap, amely az év egyik legsötétebb napja a 
közeli téli napforduló miatt, valamint – kü-
lönösen Szeged környékén – boszorkányos 
hiedelmek miatt. Luca napjától a karácso-
nyi éjféli miséig készítették a Luca-széket. 

A hagyomány szerint a misén úrfelmuta-
táskor, ha ráültek, meg lehetett látni, ki a 
boszorkány. Valójában Luca napja a vér-
tanú szűzre, Luciára emlékeztet, akinek 
neve a latin lux (fény) szóból ered, és a 
karácsonyra irányítja a figyelmet: a legsö-
tétebb napon azt ünnepeljük, hogy meg-
született a világ világossága, és szétosz-
latta a sötétséget. Magyar-sváb eredetű 
szokás a Luca-búza csíráztatása, mellyel 
a következő év termését próbálták kedve-
zően befolyásolni. A zöld hajtások ma is a 
karácsonyi üzenetre, az új élet kezdetére 
emlékeztetnek.

A kArácsonyi ünnepkör, 
 az adventi hagyomány

Arany Mihály

Fotó: Gémes Sándor
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ünnepi díszben A város
Tizenhat kandelábert öltöztettek ünne-
pi ruhába a Klauzál téren, ahol a közel 
14 méteres gyönyörű fát, a város kará-
csonyi fenyőjét egy daru segítségével 
emelték a helyére. Az ezüstfenyő több 
mint egy tonnát nyom. A Tisza Lajos 
körutat több mint 200 
jégcsap díszíti, illetve 
több mint 30 kandelá-
berdíszt is elhelyeztek. 
Makrai László, Szeged 
Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatója elmondta, a Takaréktár 
utcában jégcsapfüggöny díszeket he-
lyeztek ki, 10 átfeszítést, ami összesen 
90 folyómétert tesz ki. A Dugonics tér 
rekonstrukciója miatt a régi áramszol-
gáltatói csatlakozási pontokat elbontot-
ták, új közvilágítási csatlakozást kellett 
kialakítani az áramvétel biztosítására. 
A Belvárosi híd újszegedi oldalát is fel-
díszítették, akárcsak a Kárász utcát. A 
Széchenyi téren idén is kandeláberdí-
szeket helyeztek ki, ezeken kívül például 
a Csillag téri körforgalom, a dorozsmai 

templom környéke, Szőregen a Rózsák 
tere öltözik ünnepi díszbe.
„Új dekorációkkal is gazdagodik Szeged, 
a Bertalan híd pillér íveit is fényfüzér fog-
ja díszíteni, Klebelsberg városrész köz-
pontjában pedig a Haranglábat öltöztetik 

karácsonyi díszbe Hüvös 
László Fidesz-KDNP-s 
önkormányzati képvise-
lő kezdeményezésére. 
Az Oskola utcai közvilá-
gítási átfeszítésekre 99 
folyóméter fényfüggöny 

lesz telepítve. A régi díszeket LED-es 
energiatakarékos elemekkel váltjuk ki Do-
rozsmán és a Csillag téri kandelábereken, 
változatlan terjedelemben” – sorolta Mak-
rai. A fények november 29-én gyúltak fel, 
s legalább az ortodox karácsonyig, vagyis 
január 7-éig működtetik. Az új díszekre 4 
millió forintot költöttek, a teljes dekoráció 
felszerelése, karbantartása és üzemelte-
tése mintegy 15 millióba kerül. Szeged 
ünnepi díszbe öltözését a város 5 millió 
forinttal támogatja.

Az ünnepi díszbe öltözte-
tett belvárosban a Szé-
chenyi téri ajándékvásár-
lások alkalmával érdemes 
elidőzni a gasztronómiai 
különlegességek között is. 
A tér több pontján forralt 
bor, kürtöskalács, édes-
ségek, sült gesztenye és 
számos más finomság 
csábítja a kilátogatókat. A 
téren felállított óriáskive-
títőn szórakoztató filmek 
és adventi műsorok lát-
hatók. Minden pénteken 
és szombaton 16 és 19 
óra között kézműves fog-
lalkozással várj az érdek-
lődőket a kreatív sarok, 
ahol bárki készíthet egye-
di karácsonyi ajándékot. 
December 6-án 17 órakor 
még a Mikulás is kiláto-
gat a Széchenyi térre. A 

Széchenyi téri karácsonyi 
vásár a Szegedi Városkép 
Kft. szervezésében nov-
ember 28-tól december 
24-ig várja a vásárlókat.
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. és a 
Szent-Györgyi Albert Rota-
ry Klub december elsejére 
elkészíti a szegedi adventi 
naptárát a Klauzál téren. 
Az EDF DÉMÁSZ székháza 
a karácsonyi díszkivilágí-
tás mellett az ablakokban 
elhelyezett 24 számmal 
jelzi a karácsonyt és az 
adventet. Az ablakok egy-
egy támogató ajándékát 
rejtik. A támogatók és a 
Szent-Györgyi Albert Rota-
ry Klub tagjai 24 családot, 
szervezetet, intézményt 
választottak ki. Az aján-
dékozottak a Klauzál té-
ren a naptár ablakainak 

jelképes kinyitásakor a 
város karácsonyfájánál 
átvehetik ajándékukat. A 
fenyőfa tövében minden 
adventi napon 17-18 óra 
között ünnepi műsor várja 
az arra járókat. A Szegedi 
Rotaract Klub fiataljai a 
Kossuth szobornál felál-
lított faházban fogadják 
a szegediek adományait. 
Naponta 16.30 és 18.30 
között pedig forralt borral, 
teával kínálják a kilátoga-
tókat.
Egyedülálló hangulattal 
csalogat idén is a Dóm 
téri advent, november 
28-tól december 23-ig. A 
2000-ben elkezdett ren-
dezvény ma már fontos 
eseménye Szeged város-
ának és az ide utazók-
nak. A kézművesvásár, 

Szegeden, a belvároson kívül is 
több tér és utca kapott díszkivilá-
gítást, november végén felgyúltak 
a fények, a Klauzál téren járók  
pedig megcsodálhatják a város 

14 méteres karácsonyfáját.

kArácsonyi ünnepi Hetek
szegeden Három Helyszínen  

az óriáskoszorú, adventi 
gyertyagyújtások, az 1300 
bála szalmabálából épített 
„bálaszínház” és labirintus, 
a testet–lelket melengető 
máglya, a meghitt találko-
zások és természetesen a 
Dóm tér csodálatos hangu-
lata teszik feledhetetlenné 
rendezvényt. A négy ad-
venti vasárnapon ünnepé-

lyes gyertyagyújtásra kerül 
sor a Dóm téren felállított 
óriás koszorúnál. Az első 
gyertyát a hagyományok-
nak megfelelően közösen 
gyújtja meg Kiss-Rigó Lász-
ló megyés püspök és Botka 
László polgármester dec-
ember 2-án, 17 órakor.

A szegedi Karácsonyi Ünnepi Hetek 2012-ben is 
három helyszínen várja kilátogatókat, közel egy 
hónapon keresztül, a Széchenyi téren, a Dóm té-
ren és a Klauzál téren fogadja a szegedieket az 
ünnepi forgatag.

DSZ

Varga Anna

Fotók: Gémes Sándor
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A lombtakarítási munkála-
tokat az elvirágzott egynyá-
ri tövek kiemelése és az 
ágyás előkészítése, majd 
telepítése után kezdik meg 
a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. mun-
katársai. Makrai László ügy-
vezető arról tájékoztatott, 
idén a nyári 40 Celsius-fok 
körüli hőmérséklet és a 0 
százalék körüli légnedves-
ség a fák természetes véde-
kezőképességének reakci-
óját, vagyis a lombvesztést 
váltotta ki már a vegetációs 
periódus közepén. Főként a 
hársfajok sínylették meg az 
aszályt, valamint a geszte-
nye. „A locsolás technikailag 

kivitelezhetetlen idős fákon 
és felesleges is, mert a gon-
dot nem a talaj kiszáradása 
okozta. Emiatt indult idén 
korábban a lombhullás” – 
magyarázta. Szegeden ren-
geteg platán és hársfa van, 
melyek egy időben kezdik 
meg hullatni lobjukat, 1 Cel-
sius-fok alatt a hullás mérté-
ke a hőmérséklet csökkené-
sével felgyorsul. A hársak, 
juharok, kőrisek, és a töl-
gyek ilyenkor teljesen meg-
válnak lombkoronájuktól, 
míg a platánoknál ez foko-
zatos, egészen tél közepéig 
elhúzódik. Az ügyvezető ér-
dekességként elmondta, az 
egyik legjobb „fagyjelzőnek” 

a rózsa tekinthető, hiszen le-
vele azonnal elhervad, majd 
lehullik, ha 0 Celsius-fok alá 
csökken a hőmérséklet. A 
cég idén nagyon sok szőregi 
tőre oltott rózsaágyást te-
lepített, így összesen im-
már 20 ezer négyzetméter, 
vagyis 2 hektárnyi területen 
gyönyörködhetünk bennük, 
amire büszke az ügyveze-
tő, és jövőre további rózsa-
ágyás telepítését tervezi.
„A leveleket már nem gyűjt-
jük eldobható nejlonzsákba, 
hanem a tavaly már bevált, 
szőtt 1 köbméteres big-
bag zsákba tesszük, s ha 
egy adag ebből összegyűlt, 
darus teherautó elszállítja 

központi telepünkre, ürítjük 
és újrahasználjuk” – közöl-
te Makrai. Ilyenkor üzembe 
helyezik multifunkciós alap-
gépeiket is, melyeket nagy 
teljesítményű lombszívókká 
alakítva összegyűjtik a levél-
kupacokat. Ezekkel jelentős 
költségeket tud megtakarí-
tani a cég. Makrai Lászlótól 
megtudtuk, nem része a 
kommunális hulladékszál-
lítási szolgáltatásnak az 
összegyűjtött lomb elszállí-
tása, mert az nem háztar-
tási hulladék, így nincs is 
beépítve a díjba. „Lehet tő-
lünk rendelni 2000 forintért 
egy köbméteres zsákot, amit 
mi is használunk, s azt el is 
szállítjuk” – tájékoztatott az 
ügyvezető hozzátéve, a ház 
előtti terület, így a járda és 
a zöldfelület takarítása az in-
gatlantulajdonos kötelessé-
ge. A szelektív gyűjtés kiter-
jesztése céljából pályázatot 
kíván benyújtani a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft., melynek része a 
többkukás rendszer beve-
zetése mellett a házi kom-
posztálók kiadása a kertes 
házban élőknek. Makrai azt 
ajánlja, hogy aki nem akar fi-
zetni a plusz szolgáltatásért, 
de nem is szeretné a kom-
munális hulladék közé tenni 
az összegyűjtött faleveleket, 
komposztálja egy fakeret-
ben a kert végében a konyhai 
szerves hulladékkal együtt, 
hasznos talajerőpótló trágya 
lesz belőle.

Formálódik már az Ár-
pád tér közepe, az úgy-
nevezett „kráter”, ami 
egy fiatalos pihenő- és 
akcióterület lesz, akár 
gördeszkapályaként, utca-
színházként, koncerthely-
színként is funkcionálhat, 
de még pancsolhatunk 
is, hiszen lesz a közepén 
vízpermetszökőkút és 
csobogó. Az árnyékoló 
alatt kisebb szabadtéri 
rendezvények tarthatók, 
nézőtere a térben elhe-
lyezett utcabútorok és az 
áruház lépcsősora lehet. 
3 törökmogyoró- és 7 
gyertyánfa mellett kék-
szakállak, tollborzfüvek 
és pálmaliliomok fognak 
díszleni a tér közepén. Az 
SZTE Rektori Hivatal olda-
lában lévő parkot felújítják 
a koros fák megtartásával, 
az egyetemi számítóköz-
pont előtt új zöldfelületet 

alakítanak ki, emellett szá-
mos mobil virágláda fogja 
díszíteni a teret, ide kerül 
az országzászló is, Simor 
Márton szobrászművész 
alkotása, egy míves posz-
tamensen közel 10 méter 
magas, félárbocra enge-
dett lobogóval.
A Szeged Biopolisz Park 
730 millió forint értékű be-
ruházásának határidejét 
módosították, eszerint a 
Somogyi utcában novem-
ber 9. lett az új határidő, 
ekkor meg is kezdték a 
műszaki átadást. A Dugo-
nics és az Árpád tér teljes 
befejezésének a határide-
je év vége helyett: 2013. 
január 29., a Szeged 
Biopolisz park – Egyetemi 
városrész közterületeinek 
rehabilitációja projekt egé-
szének a lezárása 2013. 
március 1.

Hatszáz tonna lehullott 
lombot gyűjtenek össze 
évről évre a Szegedi  
Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. munka-
társai. A lakosok által 
zsákokba tett faleveleket 
azonban nem  
szállítja el a cég, mivel 
nem kommunális hulla-
dékról van szó, ezt külön 
szolgáltatásként meg kell 
rendelni.

ÚjrAHAsznosítják A szegedi fák 
elhullajtott lombkoronáját

„kráter” épül 
az árpád téren

Javában folynak a leginkább egy nagy, ívelt szélű 
medencére hasonlító gödör, a „kráter” munkála-
tai a Nagyáruház előtt, ahol már a betonozás má-
sodik rétegét helyezik le. A héten az Árpád és a 
Dugonics teret teljesen lezárták, a Kárász utcára 
nagy kerülővel, a Tisza Lajos körút vagy a Somo-
gyi utca felől lehet eljutni.

V. A.

D. Cs.

Fotó: Gémes Sándor
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Labdarúgás: FüLöp ZoLtán játékveZető,
a „százados” őrmester
Különleges nap volt szeptember 22. Fülöp Zoltán életében: a domaszéki játékve-
zető ekkor fújta pályafutása 100. NB III-as meccsét. A jubileum alkalmából  
a labdarúgást kiemelten kezelő szerkesztőségünk is gratulált a sportembernek.
Mondani szokás, régen rossz, ha a játékvezető kerül 
a középpontba. Jelen cikkünkben azonban fordított 
a helyzet, hiszen örömteli esemény adja aktualitá-
sát írásunknak, melynek főhőse Fülöp István Zoltán 
domaszéki sípmester, aki szeptember 22-én vezette 
100. NB III-as mérkőzését az Alföld csoport rangadóján, 
a Tököl – Kecskemét derbin. „Jó, hajtós meccs 
volt, minden előfordult azon a találkozón, amit 
csak játékvezető ’kívánhat’. A mérkőzés előtt a 
hangosba is bemondták a jubileumomat, meccs 
után pedig a játékosok és a sportvezetők is gratu-
láltak, valamint megkaptam a meccs labdáját is mind-
két csapat aláírásával” – emlékezett vissza a sporttárs 
a hat gólt (egy öngól), számos sárga lapot és két kiállí-
tást hozó mérkőzésre, melyen a hazaiak 4-2-re diadal-
maskodtak a kanadai és elefántcsontparti légióssal 
megerősített KTE II. felett.
A 31 éves bíró 1999-ben kezdte a játékvezetést, 18 éve-
sen, labdarúgóként. „Akkoriban még volt Domaszéken 
megyei II. osztályú együttes, amelynek ificsapatában 
rúgtam a bőrt. A meccseinken fiatal játékvezetők fúj-
tak, akikkel sokszor találkoztunk, s egyiküktől egyszer 
megkérdeztem, hogy zajlik ez az egész bíróskodás, és 
abban maradtunk, hogy következő alkalommal, amikor 
indul tanfolyam, szól. Így is történt, én pedig kihasz-
náltam az alkalmat, és jelentkeztem. Egy ideig még fo-
ciztam tovább a játékvezetés mellett, majd ez lassan 
elmaradt” – idézte fel a kezdeteket Fülöp Zoltán, hoz-
zátéve: a labdarúgás és a játékvezetés összeegyeztet-
hető, jóllehet igényel némi odafigyelést az érintett és 
a küldő részéről is, mivel természetesen azoknak nem 
lehet mérkőzést vezetni, akik ellen focizik az ember.

Hatszor villant a piros Szarvason
Bár legelső felnőtt meccsét ennyi idő elteltével már ne-
hezen tudná felidézni, Fülöp játékvezetőnek több emlé-
kezetes mérkőzése is volt eddigi karrierje során a „szá-
zados” NB III-as derbin kívül. „Legelső megyei I. osztályú 
mérkőzésemet Újszentivánon vezettem. A legemlékeze-
tesebb meccsnek a sok évvel ezelőtt játszott Szarvas 
– Battonya NB III-as találkozót tartom, ahol hatszor 
kellett felmutatnom a piros lapot, a feszült hangulatú 
mérkőzésről a Nemzeti Sport összefoglalója is megem-
lékezett. De jó szívvel idézhetem fel a 2007. május 26-i, 
2-0-ra végződő Kaposvár – Paks NB I-es találkozót is, 
ahol tartalékjátékvezető voltam, s erről emlékplakettet 
is kaptam” – sorolta a dirigens, hozzátette: játékvezetői 
pályafutása eddigi 13 éve alatt keveset volt partjelző, 
inkább meccseket vezetett. Utóbbit jobban is szereti, 
mert – mint közölte – a folyamatos játékvezetés mellett 
lassan elszokott a partjelzéstől. „Eleinte, a pálya elején 
persze felváltva szól a küldés, majd bizonyos idő eltelté-
vel vagy a játékvezetői, vagy a partjelzői keretbe sorolják 
be előmenetele alapján az embert. Innentől általában 
aki a sípmesteri keretben van, az folyamatosan vezet, 
aki pedig ’zászlós’, az folyamatosan asszisztenskedik a 
különböző osztályokban” – engedett betekintést a ku-
lisszatitkokba Fülöp sporttárs.

Magasabb osztályban könnyebb
Mint elmondta, a harmadosztályra jellemző, hogy – já-
tékvezetői szemszögből nézve is – lendületes, jó iramú 
meccseket vívnak a felek, hiszen sokat fiatalodtak a 
csapatok az elmúlt években. A játékvezetés szempont-
jából elsősorban mentálisan van különbség az NB III-as 
és a megyei találkozók között. „Magasabb osztályban 
könnyebb vezetni, hiszen a bírónak nem igazán kell a já-
tékosokkal foglalkoznia: ha az edző rászól a tanítványá-
ra, akkor onnantól csend van, nincs reklamálás. Arra is 
akad példa, hogy egy-egy tapasztaltabb, magasabb osz-
tályból lejátszó labdarúgó a meccs elején odajön, és kéri, 

hogy szóljak, ha bárkivel gond adódik, ő azonnal helyre 
teszi a dolgokat” – fejtette ki Fülöp Zoltán. Természe-
tesen a rendezést tekintve is adódnak különbségek a 
játékvezetők szempontjából egy NB-s, illetve egy me-
gyei mérkőzés között. A harmadosztályban külön kije-
lölt ember vagy a rendező egyesület valamelyik veze-
tő beosztású tagja várja a hármast, a bírói öltözőben 

rendelkezésre áll az elektronikus jegyzőköny-

v e z é s -
hez szükséges 
számítógép, és frissítő, kávé is 
várja a sportkollégákat. Mérkő-
zés előtt van pályabejárás is, és ameny-
nyiben problémák merülnek fel mondjuk a talaj-
jal, a hálókkal vagy a felfestéssel kapcsolatban, a 
szervezők intézkednek. Megyei szinten ez máshogy 
zajlik, hiszen eleve ifjúsági meccs előzi meg a felnőt-
tekét, s van, hogy a játékvezetők érkezésekor még a 
csapatok sincsenek ott.
A megyei játékvezető utánpótlás kapcsán az NB III-s 
és megyei I. osztályú mérkőzéseket dirigáló játékveze-
tő elárulta, a keret a korábbiakhoz képest 10-12 fővel 
bővült, sőt, december elején ismét indul játékvezetői 
tanfolyam. „Sok tehetséges fiatal sporttárs van jelen-
leg is a játékvezetői állományban. Sokan jelentkeznek 
az ilyen képzésekre, de a jelentkezőknek nagyjából fele 
lemorzsolódik. Ennek több oka is van, akad, aki az edzői 
papírokhoz szükséges játékvezetői vizsga miatt indul el 
a tanfolyamon, de vannak olyanok is, akik levizsgáznak, 
de különböző okok miatt rövid időn belül abbahagyják” 
– fogalmazott a domaszéki bíró. 

gól/nem gól, les/nem les
Természetesen egy labdarúgó-játékvezető kapcsán 
nem lehet elmenni a futball, illetve kimondottan a já-
tékvezetés megújítására irányuló technikai törekvések 
mellett sem. Fülöp Zoltán optimista ezekkel kapcso-
latban. „Biztos vagyok benne, hogy az ilyen jellegű fej-
lesztések hasznára lesznek a játéknak. Nem képes az 
ember mindent meglátni, s ha csak egy kicsit is rossz 
szögben áll a partjelző vagy a nemzetközi világesemé-
nyeken már alkalmazott gólbíró, már nem úgy látja az 
eseményeket, ahogy azokat mondjuk egy videórendszer 
látná – ezzel kapcsolatban elég Vad II. István esetére 
gondolnunk az Európa-bajnokságon. Úgy érzem e tekin-
tetben inkább a gól/nem gól kérdésén van a nagyobb 
hangsúly, mint mondjuk egy félpályán befújt/nem fújt 
leshelyzetén. Természetesen a játékvezető és asszisz-
tensei mindig arra törekednek, hogy a lehető legkeve-
sebbet hibázzanak, de a mai felgyorsult labdarúgásban 
óhatatlanul bekövetkezhet, és sajnos be is következik 
a tévedés” – mondta el véleményét a tapasztalt játék-
vezető.
S hogy eddigi, 13 éves bírói tevékenysége során kiknek 
tartozik hálával a rutinos játékvezető? „A játékvezetés-
hez elengedhetetlenül szükséges a nyugodt családi 
háttér, így elsőként családomnak tartozom hálával. A 
már nem aktív Boros Sándor játékvezető nagyon sokat 
segített abban, hogy munkahelyemet és a játékvezetést 
is össze tudjam egyeztetni. Sok nagy csatát megéltem 
több kollégámmal, Orosz Kornéllal, Juhász Mihállyal, 
Kucsora Attilával, Szántai Endrével és Csöngető End-
rével, továbbá meg kell említenem Túri Tamás, illetve 
Borbás Bottyán fiatal, feltörekvő, tehetséges játékve-
zetőket is, akik 18-19 éves koruk ellenére már NB III-
as meccseket vezetnek. 100. meccsemen Túri Tamás 
mellett Fodor Lajos volt a másik asszisztensem. De 
köszönettel tartozom minden játékvezető kollégámnak 
is, akikkel együtt dolgozhattam eddigi pályafutásom 

során, a megyei Játékvezetői Bizottság 
vezetésének is, valamint mindazok-
nak, akik gondoltak rám a jubilálá-
som kapcsán” – fejezte ki háláját a 
sportember. S ha már a munkahely 
szóba került: a 31 éves sípmester 

„civilben” szerződéses katona 
őrmesteri rendfokozatban, 

szolgálati helye pedig 
a dóci lőtér – így 

aztán elmond-
hatja magáról, 

hogy mindig 
lőnek körü-

lötte…
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szeged színei – 
90 éves a füvész-

  kert
 Kilencven évvel ezelőtt mond-
hatni néhány határjelző karóval 

kezdődött: ekkor ajándékozta az 
önkormányzat a Szeged legmélyebb 
területén – csupán négy méterrel a 

Kárpát-medence legalacsonyabb 
pontja felett – fekvő szántóföldet 

az egyetemnek füvészkert alapítása 
céljából. A füvészkert jelenleg mintegy öt-

ezres növényállománnyal rendelkezik. Egyik 
e m b - lematikus faj az india lótusz, amelynek legnagyobb 

k ö z é p - e u r ó - pai állománya itt díszlik. A sokoldalúan felhasználható 
növényhez kap- csolódóan idén immár ötödik éve tartották meg a kert 
legsikeresebb rendezvényét, a Lótusz Napokat. Hogy még egy kü-
lönlegességet említsünk: a szecsuáni (dél-kínai) ősfenyők a Greguss 
professzor köz- benjárása révén 1943-ban Európába kerülő magokból 
mára a kert leg- magasabb fáivá fejlődtek. A dinoszauruszok korától 
napjainkig válto- zatlan ősfenyőkből további négy faj is gazdagítja a 
gyűjteményt.
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Hozzávalók: 

•	 1 citrom reszelt héja

•	 1 tasak vaníliás cukor

•	 6 dkg puha mazsola

•	 4 ek. rum

•	 6 dkg dió

•	 6 dkg puha aszalt gyümölcs

•	 6 tojásfehérje

•	 12 dkg kristálycukor

•	 12 dkg vaj/margarin

•	 18 dkg finomliszt

•	 csipetnyi só

A hónAp receptje: Ajándékozzunk gyümölcskenyeret!
A mazsolát összekeverjük a rummal, lefedjük. A diót durvára, az aszalt gyümölcsöt apró kockákra vágjuk. 
12 dkg vajat/margarint felolvasztunk. Diónyi vajjal vagy margarinnal kikenünk, és belisztezünk egy őzge-
rincformát. Közben a sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tojásfehérjéket egy csipetnyi sóval kemény habbá 
verjük, aztán apránként beleszórjuk a cukrot és a vaníliás cukrot, majd tömör-fényes habbá verjük. A ma-
zsolát leszűrjük, megszórjuk egy kevés (a teljes mennyiségből elvett) liszttel, majd hozzáadjuk az aszalt 
gyümölcsöket is. A maradék lisztben elkeverjük a reszelt citromhéjat és a diót, majd több részletben, 
óvatosan beleforgatjuk a habba. Hozzáadjuk a mazsolát-gyümölcsöket a liszttel együtt, végül az olvasz-
tott zsiradékot és a rumot, amelyben a mazsola ázott. A masszát a formába simítjuk, alját az asztallaphoz 
ütögetjük, hogy ne maradjon benne buborék, és közéső bordamagasságon 45-50 percig sütjük. Ha szép 
aranybarnára sült, 10 percig a formában pihentetjük, majd a rácsra borítva hagyjuk teljesen kihűlni. 
Alufóliába csomagoljuk, fogyasztásig hűvös helyen tároljuk. Tetejét megszórhatjuk porcukorral, de bevon-
hatjuk csokoládémázzal is. Egy karácsonyi mintás celofánba csomagoljuk, két végét szaloncukorszerűen 
megtekerjük, és kötöző szalagból csinos masnit kötünk rá.

A program további együttműkö-
dői: a Szegedi Tudományegye-
tem, a Szeged-Csanádi Katolikus 
és a Csongrádi Református Egy-
házmegye és a LÉT – Lakótelepi 
Emberek Érdekképviseleti Társu-
lása. Az áldozattá válás megelő-
zése, az oktatással történő bűn-
megelőzés, az áldozatsegítés, a 
felvilágosítás és tájékoztatás a 
fő célja a 148 millió forinttal járó, 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0023 
programnak. A statisztikai ada-
tok szerint ugyanis Magyarorszá-
gon évente közel háromszázezer 
ember válik bűncselekmény áldo-
zatává. Kilencven százalékukat 
vagyonukban károsítják meg, míg 
Csongrád megyében az ismertté 
vált sértettek száma folyamato-
san hétezer fő feletti. Országos vi-
szonylatban is egyedülálló, példa-
értékű összefogásra került sor a 
társadalom legkülönbözőbb szer-

vezetei között a közös cél érde-
kében. A projektgazda nevében 
Polner Eörs, a kormányhivatal fő-
igazgatója elmondta lapunknak, 
hogy a demokráciánk esszenciá-
ja és legfőbb értéke az ember és 
az emberi méltóság, ami az Alap-
törvényünkben is megjelenik. A 
legnagyobb erő a szeretet, amely 
sokkal erősebb a gyűlöletnél, 
ezért a főigazgató természetes-
nek veszi, hogy a kormányhivatal 
egy ilyen kezdeményezés élére 
állt, és felvállalta az elesett tár-
sadalmi csoportok megsegítését. 
Az áldozatvédelemben fontos 
összehozni azokat az embere-
ket, akik potenciális áldozatok 
lehetnek, illetve akik őket segítik, 
támogatják. A jelzőrendszeres ál-
dozatvédelmi szolgálat létrejöttét 
és országos kiterjesztését éppen 
az olyan brutális gyilkossági ese-
tek teszik szükségessé.

Az áldozattá válás megelőzése és 
az áldozatsegítés stratégiai irá-
nyait a program nyitókonferenci-
áján Rétvári Bence, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium 
államtitkára ismertette. A sta-
tisztikák szerint az Európai Unió 
lakosságának egynegyede, 125 
millió ember kerül valamilyen 
kapcsolatba érintettként vagy 
hozzátartozóként bűncselekmé-
nyekkel. Az áldozatok mindenhol 
mind fizikai, mind lelki sérülése-
ket szenvednek. A sérelmeket 
nem lehet meg nem történtté 
tenni, de segíthetnek nekik ab-
ban, hogy felépüljenek, megfele-
lő bánásmódban részesüljenek 
és hozzáférjenek az őket megil-
lető támogatásokhoz. Az állam 
számára az egyik legfontosabb 
prioritás a polgárok védelme, 
a bűnmegelőzésé pedig az ál-
dozattá válás megelőzése. Az 
államtitkár szerint fontos, hogy 
a polgárok tudatában legyenek 
az őket fenyegető veszélyeknek, 
és ezekre készüljenek is fel. Az 
idős korosztály és a tanyán élők 
képezik a legveszélyeztetettebb 
csoportot. Az államtitkár nyolc 
legfontosabb eszközt említett, 

amelynek maradéktalan érvé-
nyesítésével a társadalom haté-
kony segítséget nyújthat a bűn-
cselekmények áldozatainak. B. 
Nagy László kormánymegbízott 
arról beszélt, hogy a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal az egyet-
len, amely részt vesz ilyen jelle-
gű pályázaton, és magára vállal 
bűnmegelőzési, áldozatsegítési, 
felvilágosítási és tájékoztatási 
feladatokat. Az Alföld, Csongrád 
megye, az egész terület jövője, 

az itt élő generációk sorsa attól 
függ – hangsúlyozta a kormány-
megbízott –, hogy fenn tud-e ma-
radni a kistelepülés, a tanyasi és 
külterületi rendszer. 
Ezzel a programmal tudatosíta-
ni kellene az emberekben, hogy 
nemcsak a tanyán élő elesettek-
ről és idősekről szól, hanem hosz-
szú távon az egész vidék sorsát 
meghatározza.

 (X)

„Nem vagyunk egyedül.” Ez a mottója annak a két-
éves programnak, amelyre sikerrel pályázott kon-
zorciumi partnereivel, a Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitánysággal és a Személy-, Vagyonvédelmi 
és Magánnyomozói Szakmai Kamarával együtt a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal.

áldozAtvédelmi progrAm indul csongrád megyében


