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A várakozás ünnepe

Advent – a karácsony előtti 
örömteli várakozás, felké-
szülés ideje. Az egyházban 
a felkészülés az imádság, 
a jó cselekedet, különféle 
erénygyakorlatok, a vir-
rasztás és az önmegtaga-
dás által történik. Advent 
főszereplői a Bibliában 
Izajás próféta, Keresztelő 
Szent János és Szűz Má-
ria. A próféta úgy beszél az 
Eljövendőről, mint a Béke 
Fejedelméről, akiben meg-
tapasztaljuk, hogy velünk 
az Isten. Aki megváltást 
hoz, kiegyenesíti, igazzá 
teszi az életünket, amire 
az ember önmagától kép-
telen. Keresztelő János 
– Jézus közvetlen előfutá-
ra – prédikációjában meg-

térésre hív: készítsétek 
az Úr útját! Mária pedig a 
legközelebbről élhette át 
az adventi várakozást és a 
megszületés örömét. 
Az adventi koszorú egy 
evangélikus lelkésztől szár-
mazik, négy gyertyája a 
négy vasárnapot (az első 
idén november 27-ére esik) 
jelképezi. Három violaszí-
nű, amely a hamu, a bűn-
bánat színére utal. Kiemel-
kedik az öröm vasárnapja, 
mely a harmadik a sorban, 
ezt rózsaszín gyertya jelzi.
Az adventi időszak jeles 
napjaihoz számos népszo-
kás kötődik, így a Borbála-
ág, a Miklós napi adako-
zás, a Luca-naphoz kötődő 
Luca-szék és Luca-búza.
„Annyira jó a karácso-
nyunk, amennyire jó az 
adventünk” – mondta el 
lapunknak Kiss Imre teoló-
giatanár, a Szeged-Csaná-
di Egyházmegye általános 
püspöki helynöke.

A.M.

„Több mint száz éve 
nem fészkel a Kárpát-
medencébe daru, főként 
a folyószabályozás miatt 
hagyta el vidékünket e 
madár, de nagyon fon-
tos pihenőhelye maradt 
országunk a vonulás ide-
jén” – tudtuk meg Tajti 
László természetvédel-
mi őrtől. „A lengyel sík-
ságon, a balti államok-
ban és Oroszországban 
fészkel a daru. Ősszel 
dél felé vonulásuk során 

több mint két hónapot 
tartózkodnak nálunk, 
szeptember második fe-
létől a kemény fagyokig, 
a hó lehullásáig, amíg 
táplálékot találnak. Klasz-
szikusan december elejé-
ig tar tózkodnak nálunk, de 
vannak áttelelő példá-
nyok is. Érdekes, hogy 
a tavalyi évben a sze-
gedi Fehér-tónál 1500 
daru telelt át” – mesélt 
a madarak szokásairól a 
szakember. 

A madár igénye a nagy, 
nyílt, áttekinthető te-
rület, ahol 5-30 centis 
vizet talál. Azért fontos 
nekik a vizes környezet, 
mert éjszaka a szőrmés 
ragadozók, mint pél-
dául a rókák, nehezen 
tudják megközelíteni 
őket, vagy a vízcsobo-
gás miatt nem tudnak 
csöndben bemenni. „Itt 
a Dél-Alföldön alaphely-
zetben 10-15 ezer daru 
telel, de előfordult olyan 

év is, hogy Büdösszéken 
volt 8-10 ezer, a Fehér-
tón pedig 25-30 ezer 
példány” – mesélt a ter-
mészetőr a madarakról, 
melyek rendszerint nap-
felkeltekor hagyják el az 
élőhelyüket, kirepülésük 
után táplálkozó területet 
keresnek, ez itt nálunk fő-
leg kukoricatáblát jelent. 
A madarak naplemente 
előtt érkeznek vissza.

D. Cs.

Visszatérnek a villamosok
Lassan a végéhez közeledik az elektromos tömeg-
közlekedés-fejlesztés, a projektet menedzselő Sze-
ged Pólus Nonprofit Kft. ígéretei szerint a munkák 
nagy részben 2011 végéig elkészülnek: decemberre 
visszatérhet az 1-es, és kifuthat végre a 2-es is pró-
bajáratra. A 3-as és a 4-es villamos már közlekedik, 
a 2-es vonal is több mint 90 százalékban elkészült, itt 
adminisztrációs viták miatt nem indult még el próba-
útjára a jármű. Az 1-es vonalán is haladnak a munkák, 
kis csúszással decemberre az árkok helyén újra sínek 
fekszenek, az új évben már csöngethet a tuja a bel-
városban.

Daruvonulás szegeD környékén 
Százezer különleges hangú, vízben alvó, nagytestű madár érkezik minden ősszel 
országunkba: darvak vonulnak a Hortobágyon és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet-
ben szeptembertől a téli kemény fagyokig. Részletek a 3. oldalon

Részletek a 4-5. oldalon
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A kormány az Új Széchenyi-terv keretében támogatja az ELI (Extreme Light Infrastructure) programot, vagy ahogy 
a közbeszédben nevezik: a szuperlézert, ami az Európai Unió kutatási nagyberendezéseinek egyike lesz itt Szegeden, 
és közel 64 milliárd forintból valósul majd meg 2015 végéig. 

Azért tud Szegeden 
megvalósulni e projekt, 
mert a tudásbázis vá-
rosunkban minőségi, 
az egyetem bizonyított, 
nemzetközileg elismert 
az itt folyó munka.

64 milliárd forint  
érkezhet Szegedre
„A Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium felada-
ta ebben igen nagy. Az 
ELI-HU Nonprofit Kft. a 
magyar állam tulajdoná-
ban van, és az állam 64 
milliárdot áldoz a struk-
turális alapokból a pro-
jektre, ebből az előkészí-
tő szakaszra 3 milliárdot. 
Az ELI a kormány kiemelt 
programjai közé tartozik” 
– mondta el Molnár Ág-
nes a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkár.
Lehrner Lóránt, az ELI-
HU Nonprofit Kft. ügy-
vezetője a projekttel 
kapcsolatban kifejtette, 

hogy várhatóan 2015-re 
készül el az összeurópai 
érdekeltségű kutatási 
infrastrukturális straté-
gia tervében szereplő 44 
berendezés egyikeként 
az ELI Kutatóközpont 
Szeged. „Az előkészítő 
szakasz első fázisára a 
kormány 992 millió támo-
gatást adott, amihez még 
közel 2 milliárdot tesz 
hozzá, erről a második 
fázisról a közeljövőben 
születik döntés. A projekt 
pályázatát 2012. január 
15-ig kell beadni a kor-
mánynak” – emelte ki.
A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal vezetője, B. 
Nagy László leszögezte, 
hivatala mindent elkövet, 
hogy gördülékeny legyen 
a szabályozási folyamat, 
a lehetőségekhez mérten 
gyorsítani fogják a helyi 
szabályozást, különbö-
ző engedélyeztetéseket, 
hogy az EU pozitív dön-
tést hozzon 2012-ben.

Európa vezet  
a fotonikai piacon
Szabó Gábor, a Szegedi 
Tudományegyetem rek-
tora, lézerfizikus a Déli 
Szót arról tájékoztatta: 
nem azért kapnak a ma-

gyar fizikusok 250 millió 
eurót, hogy eljátszadoz-
zanak lézereikkel, hanem 
hogy bekapcsolódjanak 
a gazdasági vérkeringés-
be. Szabó Gábor kiemel-
te, hogy a fotonikai piac 
– amely többek között 

magában foglalja a fo-
gyasztói elektronikát és 
a síkképernyős megjele-
nítést is – dinamikusan 
fejlődik, becslések szerint 
2015-ig mintegy 400 milli-
árd euró forgalommal, rá-
adásul ez az a terület, ahol 
Európának vezető szere-
pe van: jelenleg a másik 
ebben az iparágazatban. 

Az ELI és a  
gazdasági fellendülés
„Nem véletlen, hogy di-
namikus a kutatás és a 
fejlesztés e piacon, ahol 
ráadásul megférnek egy-
más mellett a nagyok és 
kicsik is” – utalt a kis- és 
középvállalkozások le-
hetőségeire is az akadé-
mikus, hozzátéve, hogy 
a kockázati tőke egyik 
kedvelt területe lett a 
fotonikai piac.
„A Szegedre terve-
zett ELI profilja, az 
attoszekundumos fény-

impulzusok kutatása 
biztosítja a legtöbb gya-
korlati lehetőséget. Ez 
az a technológia például, 
amivel lehet alkalmazni 
anyagvizsgálatokat a tu-
dományok széles spekt-
rumán. Azt szeretném, ha 
a világ lehasználhatóbb 
lézerközpontja lenne sze-
gedi, amely kiszolgálja a 
társadalomtudományo-
kat, a felhasználókat” – 
így a rektor, hozzátéve, 
hogy az igazi értékmé-
rője a szegedi ELI-nek az 
ide érkező felhasználók 
száma lesz. Szabó Gábor 
szerint a lokális gazda-
ság fellendülését a lézer-
központ vonzereje jelent-
heti majd. „Lavinának kell 
megindulnia, amiben az 
ELI az első hógolyó. Az 
igazi gazdasági fejlődést 
az ELI miatt idetelepülő 
cégek jelenthetik majd” – 
emelte ki.

Dobó Csaba

Az ELI

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) vagy ahogyan a 
közbeszédben hívjuk, a szuperlézer az Európai Unió ku-
tatási nagyberendezéseinek egyike lesz. Általa magyar 
közreműködéssel jöhet létre a világ első olyan szerke-
zete, mellyel a fény és az anyag kölcsönhatását a leg-
nagyobb intenzitással lehet majd vizsgálni. A csongrádi 
megyeszékhelyen működik majd az attoszekundumos 
fényimpulzusok kutatásának legjelentősebb központja.
A cseh, a magyar és a román helyszínen megépülő 
lézerberendezések tervezett építési költsége helyszí-
nenként mintegy 250 millió euró. Az ELI 4. pillére egy 
következő szakaszban épül meg, a három helyszínen 
és a többi ELI partnerországban kifejlesztett műszaki 
megoldásokra alapozva. Az ELI pilléreit a tervek szerint 
egy nemzetközi konzorcium fogja majd össze egy kuta-
tási infrastruktúrává, melyet az EU jogi keretrendszere 
alapján hoznak majd létre.

a lézer fellegvára lehet szegeD
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Bohács: Gátat kell szabni a felelőtlen gazdálkodásnak
Kevesebb pénzből hatékonyabb működés: bizonyítottak az új cégvezetők

A szegediek érdekében készek együttműködni a szocialistákkal bizonyos kérdé-
sekben, a Szegedet eladósító politikához viszont nem asszisztálnak – így értékeli 
a választások óta eltelt több mint egy esztendőt a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

„Egy évvel ezelőtt azért 
döntöttünk úgy, hogy 
nem állítunk alpolgár-
mestert, mert politikailag 
nem tudunk felelősséget 
vállalni a 2002 és 2010 

között történtekért. Eb-
ben a két ciklusban el-
lenőrizetlenül hatalmas 
összegek folytak ki, a 
város hitelállománya 
az egekbe szökött. An-

nak idején, mikor Botka 
László (MSZP) a pol-
gármesteri székbe ke-
rült, 5 milliárd körüli hi-
telállománnyal vizionált 
csődközeli helyzetet. Ezt 
a szocialisták regnálása 
alatt megnégyszerezték, 
lassacskán megötszö-
rözik. A Fidesz-KDNP 
nem ért egyet a hitelfel-
vételekkel. A mindenna-
pi életben is annyit költ 
egy család, amennyi 
bevétele van, nem pedig 
többet. Sajnos ahogy az 
országot eladósították az 
MSZP-sek, Botka László 
ugyanezt tette Szeged-
del, aminek beláthatatlan 
következményei lehet-
nek a következő évek-
ben: veszélybe kerülhet 
a város fizetőképessé-
ge” – mondja lapunknak 
Bohács Zsolt. Hozzá-
fűzi: ezzel az iránnyal 
nem tudnak azonosulni, 
azokban a fontos kérdé-
sekben viszont valóban 
hajlandóak az együttmű-

ködésre, melyek a sze-
gediek érdekeit érintik. 
Az elmúlt egy év során a 
leginkább parázs vita az 
önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 
vezetőváltásai kapcsán 
alakult ki a Fidesz-KDNP 
és az MSZP között. 
Bohács Zsolt szerint a 
vezetőváltások eredmé-
nyesnek bizonyultak. 
„A szocialista városve-
zetés lakossági félretájé-
koztatásával ellentétben 
az új igazgatók a koráb-
biakéhoz képest csökke-
nő önkormányzati támo-
gatás mellett – minden 
nehézség ellenére – is 
jól teszik a dolgukat. A 
beszámolókból kitűnik, 
kevesebb pénzből haté-
konyabban és eredmé-
nyesebben dolgoztak, 
mint elődeik az azt meg-
előző nyolc évben. Ezt a 
szegediek a saját bőrü-
kön is érezhetik, hiszen 
a környezetgazdálkodási 
kft. élén történt váltást 

követően például olyan 
jól sikerült a szúnyogir-
tás, hogy tavasztól őszig 
bárki nyugodtan mehe-
tett ki a szabadba, nem 
marták agyon a vérszí-
vók. Említhetném emel-
lett a villamosprojektet 
is: miközben a 2-es 
villamosvonal átadása 
másfél éve csúszik, az 
1-es villamos már át-
adott szakaszán állandó-
ak a felbontások, a ga-
ranciális javítások, addig 
a 4-es vonalon, melyet a 
kezdetektől fogva a Sze-
ged Pólus Kft. új ügyve-
zetése vezényelt, minden 
rendben és határidőre 
történt. Az IKV Zrt. pedig 
jelentősen csökkentette 
kintlévőségeit, jól műkö-
dik, annak ellenére, hogy 
az év elején szintén ko-
moly támogatást vontak 
el tőle Botka Lászlóék” – 
hangsúlyozza a politikus. 
A polgári oldal egyik leg-
fontosabb célja most, 
hogy olyan költségvetés 

szülessen 2012-re, mely 
biztosítja a város stabil 
működését, és a szege-
diek érdekét szolgálja. 
„Az önkormányzat saj-
nos súlyos nehézségek-
kel küzd, ami az elmúlt 
évek átgondolatlan be-
ruházásainak az eredmé-
nye. Szemben ugyanis 
Botka Lászlóék korábbi 
állításaival, miszerint az 
uniós pályázataink közel 
90 százalékos támoga-
tottságúak, a lefolytatott 
vagy elindított fejleszté-
sek esetében az uniós 
finanszírozás nem éri el 
a 60 százalékot sem. A 
többit az adófizetők pén-
zéből kell finanszírozni. 
A Fidesz-KDNP minden-
képpen gátat akar szabni 
ennek a felelőtlen gaz-
dálkodásnak, mert ha 
ez folytatódik, a szegedi 
önkormányzat egy-két 
éven belül bezárhatja ka-
puit.”

Pintér M. Lajos

„Úrjövetre” várva – adventi készülődés
Advent – a karácsony előtti örömteli várakozás, felkészülés ideje. A latin adventus 
Domini kifejezésből, mely az Úr eljövetelét jelenti, vagy másként: Úrjövetet.

Valaha november 11-én, 
Szent Márton napján 
kezdődött az advent, ké-
sőbb áthelyeződött a ka-
rácsony előtti négy hétre 
– Szent András apostol 
ünnepéhez (november 
30.) legközelebb eső va-
sárnap advent első va-
sárnapja – magyarázza 
Kiss Imre teológiatanár, a 
Szeged-Csanádi Egyház-
megye általános püspöki 
helynöke. (Az első idén 
november 27-ére esik.)
Az egyházban a felkészü-
lés az imádság, a jó cse-
lekedet, különféle erény-
gyakorlatok, a virrasztás 
és az önmegtagadás ál-
tal történik. A katolikusok 
ekkor tartják a roratékat, 
a hajnali miséket.
Az adventi koszorú egy 
evangélikus lelkésztől 
származik, négy gyer-
tyája a négy vasárnapot 
jelképezi. Három viola-
színű, amely a hamu, a 
bűnbánat színére utal. 
Kiemelkedik az öröm 
vasárnapja, mely a har-
madik a sorban, ezt ró-
zsaszín gyertya jelzi. 
Ahogy a Szentírás mond-
ja: „Örüljetek az Úrban 

szüntelenül! Újra csak azt 
mondom, örüljetek.” (Pál 
levele a filippieknek 4,4) 
Advent főszereplői a Bib-
liában Izajás próféta, Ke-
resztelő Szent János és 
Szűz Mária – sorolta Kiss 
Imre. A próféta úgy be-
szél az Eljövendőről, mint 
a Béke Fejedelméről, 
akiben megtapasztaljuk, 
hogy velünk az Isten. Aki 
megváltást hoz, kiegye-
nesíti, igazzá teszi az 
életünket, amire az em-
ber önmagától képtelen. 
Keresztelő János – Jézus 
közvetlen előfutára – pré-
dikációjában megtérésre 
hív: készítsétek az Úr út-
ját! Máriában pedig tes-
tet öltött az Isten Fia. A 
Szent Szűz az, aki a leg-
közelebbről élhette át az 
adventi várakozást és a 
megszületés örömét. 
A négy héthez négyfé-
le „eljövetel” köthető. Az 
első Jézus történelmi el-
jövetelére való várakozás, 
a másodikat a Szentírás 
úgy nevezi, hogy Jézus 
újra eljövetele az idők vé-
gén, a harmadik földi éle-
tünk vége. Végül pedig 
az örömteli várakozás a 

Megváltóra: Jézus most 
is eljön karácsony ünne-
pén, lelki, de megtapasz-
talható, átélhető módon.
„Annyira jó a karácso-
nyunk, amennyire jó az 
adventünk – az ünnep a 
felkészüléstől függ, attól, 
mennyire tudjuk tartalom-
mal megtölteni. Attól szép, 
ha sokat tudunk ajándé-
kozni, és nem azért, ha so-
kat tudunk költeni” – hívja 
fel a figyelmet az atya.
A katolikus egyházban el-
terjedt adventben a „szál-
lást keres a szent család” 
szokása is: ahogyan Mária 
és József Betlehemben 
keresték a szállást, a csa-
ládok egymást látogatják 
meg, közös imádsággal, 
családi együttléttel, bib-
liaolvasással készülnek 
karácsonyra. Az adventi 
időszak jeles napjaihoz 
számos népszokás kötő-
dik. December 4-én ün-
nepeljük Borbála napját, 
ekkor egy gyümölcsfaágat 
tettek vázába, amelyből 
a lányok férjhez mené-
sük idejét jósolták meg. 
A Mikulás valójában a 
szegényeket segítő myrai 
püspök, Szent Miklós le-

gendájából ered, és az 
ajándékozó szeretetre hív-
ja fel a figyelmet. Másik 
ismert dátum a Luca-nap, 
amely az év egyik legsö-
tétebb napja a közeli téli 
napforduló miatt, valamint 
– különösen Szeged kör-
nyékén – boszorkányos 
hiedelmek miatt. Luca 
napjától a karácsonyi éjféli 
miséig készítették a Lu-
ca-széket. A hagyomány 
szerint a misén úrfelmu-
tatáskor, ha ráültek, meg 
lehetett látni, ki a boszor-
kány. Valójában Luca nap-
ja a vértanú szűzre, Luciá-
ra emlékeztet, akinek neve 
a latin lux (fény) szóból 
ered, és a karácsonyra 
irányítja a figyelmet: a leg-
sötétebb napon azt ünne-
peljük, hogy megszületett 
a világ világossága, és 
szétoszlatta a sötétséget. 
Magyar-sváb eredetű szo-
kás a Luca-búza csíráz-
tatása, mellyel a követke-
ző év termését próbálták 
kedvezően befolyásolni. A 
zöld hajtások ma is a kará-
csonyi üzenetre, az új élet 
kezdetére emlékeztetnek.

Arany Mihály

Idén is advent a Dóm téren

November 25-től december 23-ig újra meg-
telik a szegedi Dóm tér árus sátrakkal és kéz-
művesvásárral. Vasárnaponként Szeged neves 
személyiségei gyújtják meg az óriási koszorú gyer-
tyáit, elsőként a polgármester. Bár októberben 
még pénzügyi nehézségek fenyegették a Dóm Téri 
Advent idei megrendezését, Bohács Zsolt ország-
gyűlési képviselő közbenjárására az IKV Zrt. vállal-
ta, hogy biztosítja a hiányzó összeget. 
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visszatérhetnek a villamosok
már látszik a vége: Decemberre

Több mint egymilliárd a város kötbérigénye a kivitelezőkkel szemben

Az elektromos tömegközlekedés-fejlesztés lassan a végéhez közeledik, a projektet menedzselő Szeged Pólus 
Nonprofit Kft. ígéretei szerint a munkák nagy részben 2011 végéig elkészülnek: decemberre visszatérhet az 1-es, 
és kifuthat végre a 2-es is próbajáratra.

A 2-esre várva – 
több mint 400 milliót 
perel a város
A 2-es villamosvonalnak 
a többször módosított 
határidő szerint is 2010. 
szeptember 18-ra kellett 
volna elkészülnie, a csú-
szásért a város több mint 
400 millió forintnyi köt-
bért követel a kivitelező 
konzorciumtól. A vállal-
kozói szerződés szerint a 
beruházás csúszása ese-
tén a megrendelőt napi 
10 millió forint kötbér illeti 
meg, amelynek maximá-
lis összege a nettó válla-
lási ár 20 százaléka, mint-
egy 417 millió forint. A 
város peres úton szeret-
né behajtani követelését, 
a per 2011 áprilisában 
kezdődött el. Az alpere-
sek, a konzorciumveze-
tő cseh OHL ZS. a. s., 
illetve a Középszolg Kft. 
és a Kelet-Út Kft. ügy-
védei a kötbérkövetelést 
jogalapjában és összeg-
szerűségében is vitatják, 
álláspontjuk szerint a ki-

vitelezés rajtuk kívülálló 
okokból, többek között a 
pontatlan közműtérképek 
miatt csúszik.
A vonalon lényegében 
már járhatnának villa-
mosok, de a próbaüzem 
még nem indult be, ad-
minisztrációs problémák, 
viták nehezítik az átadás-
átvétel elindítását, de a 
tervek szerint decembe-
rig rendeződhet minden.

A 3-as és 4-es  
rendben
A 4-es villamos vonalá-
nak munkálatait fél év 
alatt sikerült elvégezni. 
Az Anna-kúti csomó-
pont és Tarján végállo-
más között újították fel a 
villamospályát 2,35 milli-
árd forintból, melyből 1,9 
milliárd volt uniós és álla-
mi támogatás. A beruhá-
zás 2011. február köze-
pén kezdődött, s 2011. 
augusztus 20-án már 
csengethetett is a 4-es.
A 3-as vonalrekonst-
rukciót 2010 júniusában 

kezdték el. Az SZ3 Kon-
zorcium nettó 2,065 mil-
liárd forintért vállalta el a 
munkát, mely keretében 
3100 méternyi pályát és 
felsővezetéket építettek 
meg, a Kálvária téri sza-
kaszon 700 méter hossz-
ban pedig duplapálya 
létesült. A villamos és 
a közút találkozására a 
Kálvária tér elején körfor-
galom épült, míg a belvá-
rosi szakaszon az úttest 
közepén, füvespályán 
gördülnek a villamosko-
csik. A pályán viszonylag 
kezelhető csúszással, 
2011 januárjában oldot-
ták fel a vágányzárat, 
igaz maradtak még ki-
sebb munkák a vonalon 
a tavasz érkezéséig.

A legproblémásabb 
szakasz az 1-es 
vonala
Az elektromos tömegköz-
lekedési nagyprojekt első 
ütemeként az 1-es villa-
mos szakaszának felújí-
tásáról szóló szerződést 

2009. július 17-én kötöt-
te meg a város a nyertes 
A-SZ-E Konzorciummal, 
melynek tagjai A-Híd Épí-
tő Zrt., Szeviép Zrt. és az 
EuroAszfalt Kft. A mun-
kálatok júliusban elkez-
dődtek, ahogy a második 
szakasz, a Kossuth Lajos 
sugárúti vonal és a jelző-
lámpás körforgalom ki-
építésének a munkálatai 
is augusztusban.
A Kossuth Lajos sugárúti 
és Boldogasszony su-
gárúti szakasz 2010-ben 
készült el a Szent Ferenc 
utcai körfogalommal és 
a Rókusi csomóponttal 
együtt. A rekonstrukció 
2011-ben az Indóház tér 
felújításával és az 1-es 
villamos belvárosi pálya-
szakasz újjáépítésével 
zárul. Az Indóház téren 
2011. április 4-én el-
kezdődtek a kivitelezési 
munkálatok.
Az 1-es villamos belvá-
rosi szakaszának felújí-
tása az Anna-kút és az 
Aradi vértanúk tere kö-
zött 2011. június 16-án 

kezdődött, és az eredeti, 
a projekt honlapján sze-
replő tervek szerint idén 
novemberben fejeződött 
volna be, ám már elég 
valószínű a csúszás.
Az 1-es vonalát kísérte a 
legtöbb probléma a kez-
detektől. A Boldogasz-
szony sugárúton még 
2009-ben egy komplett 
szakaszt kellett teljesen 
szétverni, mert elfelejtet-
tek lefektetni kábeleket. A 
Juhász Gyula Gyakorló Ál-
talános Iskola előtt pedig 
a bejárattól alig egy mé-
terre futott a kerékpárút, 
ezért a kész munkákat itt 
is szét kellett verni, hogy 
levezessék a bicikliket az 
úttestre. A Kossuth Lajos 
sugárúton elméretezték 
a villamosmegállókban 
az esőbeállót, ezért ott is 
bontani kellett. Atán kide-
rült – amit az építőiparban 
már régóta suttogtak –, 
hogy az egyik konzorci-
umi tag, a Szeviép Zrt. 
csődveszélybe került, 
majd tönkre is ment, maga 
mögött hagyva több tucat 

kifizetetlen alvállalkozót, 
újabb hónapos csúszás-
sal meg toldva a projektet. 
A város itt is benyújtotta 
kötbérigényét a mintegy 
100 nap csúszás miatt. 
A Csongrád Megyei Bí-
róság dönt majd, hogy a 
kivitelező konzorciumnak 
ki kell-e fizetni mind a 740 
millió forintot, amit az ön-
kormányzat követel.
A választások utáni po-
litikai fordulatok a villa-
mosprojekt beruházását 
levezénylő cég, a Sze-
ged Pólus Nonprofit Kft. 
élén is változást hoztak, a 
munkálatok olajozottab-
ban működnek, a felújí-
tás az egyik legnehezebb 
szakaszon folytatódott: 
a belvárosban. Eddig 
egy hibát kellett orvo-
solni, az Indóház téren 
a hőmozgások miatt a 
vágánygeometriában tor-
zulásokat észleltek a Gőz 
utcai fordulóban, ezért ja-
vítani kellett a síneket.

Dobó Csaba
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2013-ra „szabadulhat fel” a szegedi belváros
December közepén szűnhet meg a vágányzár az 1-es villamos vonalán – nyilatkozta lapunknak Pacza József.  
A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjével arról is beszélgettünk, hogy jövőre milyen projektek lebo-
nyolításában működnek közre.

A legtöbben a Szeged  
Pólus Kft. nevét az egy-
szerűen csak villamos-
projektként emlegetett 
beruházás, illetve a Mars 
téri piac rekonstrukci-
ója kapcsán ismerik. A 
száz százalékban önkor-
mányzati tulajdonú non-
profit céget akkor hozták 
létre, miután elkezdő-
dött hazánkban 2004-ben 
nemzetközi tapasztalatok 
alapján a pólusok kiala-
kítása. A Pólus végzi a 
szegedi önkormányzat 
kiemelt fejlesztéseinek a 
projektmenedzsmentjét, 
az építési beruházás jel-
legű munkái mellett pe-
dig például vállalkozás-
fejlesztési tevékenységet 
is visz.
– 2010 decemberében 
nevezték ki a Pólus 
élére, akkor már több 
nagyberuházás zajlott, 
illetve be volt tervezve. 
Észrevehető, hogy más-
képp ütemezték a pro-
jekteket. Min kellett el-
sődlegesen változtatni?
– Amikor átvettem a cé-
get, a Pulz utcai remíz 
már befejeződött, illetve 
a 3-es villamos vonala 
készült el január környé-
kén. Ezen beruházások 
lebonyolításában tulaj-
donképpen nem vettem 
részt. Az azonban el-
mondható, hogy valóban 
kicsit másképp mentek 
a beruházások. Kineve-
zésemkor például a 2-es 

villamos építési mun-
kálatai fél éve álltak, fel 
volt túrva az egész Ró-
kusi körút. Itt volt bőven 
munkánk, és még most 
is van. Idén megtörtént 
a 4-es villamos vonalá-
nak az átépítése az Anna 
kúttól a végállomásig, 
ami augusztus végén fe-
jeződött be. Ez az egyik 
leghosszabb vonal volt, 
mégis fél év alatt elbon-
tották és megépítették, 
vagyis szerintem a ko-
rábbi időszakhoz képest 
sokkal jobb ütemben ha-
ladtunk. Remélem, ezt az 
emberek is érzékelték. 
A munkaszervezésben 
hangsúlyosabbá vált, 
hogy minél kevesebb ká-
oszt és gondot okozzunk 
a lakóknak és a közleke-
dőknek. A tájékoztatásra 
is a korábbinál nagyobb 
gondot fordítottunk.
– Jelenleg is több hely-
színen folynak munká-
latok, melyek azok a 
beruházások, amelyek 
még ebben az évben 
elkészülnek?
– Nyáron kezdődött el 
az 1-es villamos további 
rekonstrukciója a Hősök 
kapujától az Anna kútig 
terjedő szakaszon. Ez 
természetesen megboly-
gatta a város közlekedési 
rendjét, de pont a kisebb 
forgalom miatt kezdődtek 
a munkálatok az iskola-
szünetben. A megkötött 
szerződéseken belül volt 
némi mozgásterünk, így 
elértük, hogy a Széchenyi 
teret a forgalomnak vissza 
tudtuk adni iskolakezdés-
re, ami a Belvárosi hídra 
történő felhajtás miatt is 
fontos. A célunk az volt, 
hogy a kereszteződéseket 
a lehető legrövidebb időn 
belül vissza tudjuk kap-
csolni a közlekedésbe. Is-
kolakezdésre elkészült az 

újszegedi hídfő, hamaro-
san a Somogyi utca tor-
kolata is, és befejezzük 
év végére az Indóház tér 
átalakítását is.
– Mikortól közlekedik 
újra az 1-es villamos, 
illetve a 2-esen mikor 
indulhat el végre a köz-
lekedés?
– Az 1-es vonal építésé-
nek december közepéig 
kell befejeződnie, így az 
év végén már villamos 
járhat rajta. A 2-es vo-
nalán azonban küzdelem 
folyik a kivitelezővel, de 

ott is szeretnénk dec-
ember végén elindítani 
a próbaüzemet. Ez azt 
jelenti, hogy akkor a la-
kosság is utazhat a jár-
műveken.
– A 2-es vonalán mi az 
oka most a késlekedés-
nek? Látszólag a füve-
sítésen kívül minden 
elkészült, munkásokat 
sem látni arra hónapok 
óta...
– Az egyik gondunk 
pont az a föld, amit a 

vágányok közé behord-
tak, szerintük az nem 
megfelelő. Igaz, ez nem 
akadályozná a közle-
kedést, de a vállalkozó 
nem teljesített bizonyos 
adminisztrációs feltéte-
leket sem, amik ahhoz 
szükségesek, hogy a 
műszaki átadás-átvételi 
eljárást lefolytathassuk. 
Van egy szerződés, amit 
már régen megkötött az 
önkormányzat az adott 
konzorciummal, s abban 
tételesen fel van sorolva, 
hogy milyen feltételeket 

kell teljesíteni. Például 
minden villamostípusnak 
végig kell mennie az 
adott vonalon, de ezt is 
meg kellett ismételnünk, 
mert ez esetben is hiá-
nyos volt az adminiszt-
ráció a részükről. Tudo-
másul kell venni, hogy az 
uniós támogatási rend-
szer egyik jellemzője és 
egyben problémája a 
dokumentum-közpon-
túság, amit nem lehet 
megkerülni. A Szeviép 

Zrt. csődje is bezavart, a 
kifizetetlen alvállalkozók 
is nehezítik az átadást, 
visszatartanak bizonyos 
adatokat és papírokat, 
abban bízva, hogy na-
gyobb eséllyel juthatnak 
így pénzükhöz. Nem 
tudunk mást csinálni, 
minthogy saját erőfor-
rásainkkal támogatjuk a 
vállalkozót. Küldünk oda 
olyan embert, aki tudja, 
hogy milyen papírt kell 
benyújtani, miként kell 
azt elkészíteni, mert azt 
szeretnénk, hogy minél 

hamarabb befejezzük 
ezt a beruházást.
– Mik azok a feladatok, 
amik jövőre várnak a 
Pólusra?
– A város bizonyos pont-
jain fedett kerékpártáro-
lók fognak épülni a tö-
megközlekedési vonalak 
mentén. Ezenkívül egy 
utastájékoztató és for-
galomszervező rendszer 
kialakítása történik meg, 
ám ennek a specifiká-
cióját most fogják majd 

kialakítani. Ezeken a ki-
sebb feladatokon kívül 
a Dugonics tér rekonst-
rukciója is elkezdődik 
2012-ben a nagykörútra 
tervezett tömegközle-
kedési sáv mellett. Ez 
utóbbi erre az eszten-
dőre volt betervezve, 
ám nem lehet egyszerre 
feltúrni az egész belvá-
rost, mert akkor megáll 
az élet. A Dugonics tér 
esetében sem fogjuk az 
egész területet átadni 
egyszerre a kivitelező-
nek. Igaz, a terveket is 

át kell dolgoztatni, a So-
mogyi utca estében is, 
okulva a Gutenberg utcai 
fiaskóból. Az új terveket 
még jóvá kell hagyatni a 
támogatóval, utána kö-
vetkezhet a közbeszer-
zés kiírása. Várhatóan 
két részre kell bontani 
ezt a beruházást, így 
teljes egészében csak 
2013-ben készül el.

Varga Anna

Az első PESA-villamos  
már megérkezett Szegedre
Már túl van első próbajáratán a PESA-villamos, 
melyekből az elektromos tömegközlekedés-fej-
lesztési projekt keretében vásárolt kilenc dara-
bot az önkormányzat.

Az elektromos tömegközlekedés-fejlesztési nagy-
projekt részeként Szeged városa 9 új, alacsony-
padlós járműből álló villamosflottát vásárolt. Az új 
SWING Szeged villamos járművet Jerzy Berg, a 
PESA Bydgoszcz SA marketingigazgatója ünnepé-
lyes keretek között adta át városunknak október ele-
jén, a próbajáratát október 28-án futotta a jármű a 
2-es villamosvonalon – ezt a szakaszt a tervek szerint 
decemberben már meg kell nyitni a villamosforgalom 
előtt. A maradék nyolc villamost 2012 májusáig szál-
lítják le. Az új járművek a 2-es villamos vonalán fog-
nak majd közlekedni.
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Nem lesz sok 
tanterv és tankönyv
Az új közoktatási koncepció szerint az oktatási tárca csökkentené a tanköny-
vek számát, majd ingyenessé is tenné azokat, s a nevelés középpontba állítását, 
illetve a pedagógusok méltó fizetését, előrelépési lehetőségét kívánja biztosíta-
ni. Erről faggattuk Pocsai Blankát, a Fidesz-KDNP oktatáspolitikai szakemberét.

A pedagógusok kicsit 
neheztelnek a politikára, 
mert akármilyen átalaku-
lás történik, az oktatáspo-
litikához is hozzányúlnak 
– véli a szegedi oktatási 
bizottság elnöke. A pe-
dagógustársadalomban 
most rendkívül nagy ag-
godalom uralkodik annak 
ellenére, hogy sok olyan 
változás várható a köz-
nevelési törvényben, ami 
szükségszerű. Szege-
den közel 100 intézmény 
működik önkormányzati 
fenntartás alatt, így ren-
geteg közalkalmazottat is 
érint a módosítás.
A koncepció tartalmaz-
za az egész napos iskola 
modelljét, amit a szülői 
túlterheltség hívott életre, 
viszont a pedagógusok 
körében azzal a félelem-
mel jár, hogy ez óraszám-

növekedést eredményez. 
Ettől kezdve a túlórák 
nem játszanak, magya-
rán, amit eddig pluszpén-
zért végzett a pedagógus, 
azt majd a kötelező óra-
szám keretében. A nor-
matívát az önkormány-
zatnak eddig is ki kellett 
egészítenie több mint 50 
százalékkal, most el kell 
döntenie, képes-e ekkora 
intézményrendszerrel a 
normatíva további kiegé-
szítését magára vállalni. 
A politikus bízik abban, 
hogy ez a város számára 
nem jelent pluszköltsé-
get, terhet. 
A pedagógus életpálya-
modellt Pocsai Blanka 
nagyon jónak tartja, csu-
pán az át- és tovább-
képzést véli kissé ag-
gályosnak, mert ezt a 
pedagógusoknak kell 

fi nanszírozniuk. A régi 
szakfelügyelet vissza-
állítása is jelentkezik a 
tervezetben, ebből azon-
ban nem látszik, hogyan 
működik az ellenőrzés 
és értékelés rendszere 
a jövőben. Az átjárható-
ságot megnehezíti a sok 
tanterv és tankönyv, ez 
most változik. Lesz 2-3 
alaptanterv, amiből köte-
lezően kell választani, 20 
százalékot adhat hozzá 
az intézmény. Jelentősen 
csökken a tankönyvek 
száma, a szakmai önálló-
ság azonban továbbra is 
intézményeknél marad.
A tankötelezettség 18 
évesről 16-ra való le-
szállítását a szakképzés 
átalakítása tette szüksé-
gessé. A koncepció afelé 
megy, hogy a gyerekek 
jobban gyakorlatorien-
táltak legyenek, szakmá-
jukat tudó szakemberek. 
Félő, hogy mindez az 
általános tudás megszer-
zésének és az esetleges 
továbbtanulásnak a  ro-
vására megy. A politikus 
támogatja az 50 óra ön-
kéntes munka bevezeté-
sét. Sokan megrémülnek 
tőle, de a nyári vakáció 
alatt, amikor a szülő nem 
győzi fizetni a méregdrá-
ga táborokat, hozzáértő 
pedagógusok vezényle-
tével igenis van létjogo-
sultsága. 

Tuti

Az online hírek kézművesei
Száz százalékig magyar, minőségi, gyors, lokálpatrióta, a helyi igényeket 
maradéktalanul kielégítő, és mindez az interneten. Hogy miről van szó? A 
REGON-csoport hírportáljairól, melyek már nyolc megyében szolgálják a vi-
déki lakosok online igényeit, s melynek megyénkben a SZEGEDma.hu a tagja.

Alig telt el egy év a REGON 
megalakulása óta, és már-
is komoly előrelépéseket 
tudnak fel mutatni a Ma-
gyar Tu laj donú Regionális  
Hír portálok tagjai. A 
REGON -cso portra ke-
resztelt formáció eddig 
főleg a szakmai együtt-
működés területén kép- és 
híranyagok cseréivel, va-
lamint néhány közös mar-
ketingkampánnyal hívta 
fel magára a figyelmet. A 
kecskeméti második kon-
ferenciájukon döntés szü-
letett arról is, hogy a haté-
konyabb együttműködés 
érdekében szervezeti for-
mában folytatják tovább a 
munkát.
A SZEGEDma.hu ügy-
vezetője, Bonifert Gábor 
szerint azért unikális ez 
az együttműködés, mert 
ezzel az összefogással 
az online piacon is egy-

re nagyobb erőt tudnak 
felmutatni a magyar ala-
pítású, helyi szerkesztő-
ségek, melyek minden 
egyes megtermelt fo-
rintjuk után itthon fizetik 
be az adót, és magyar 
családokat tartanak el. 
„Igazi online kézmű-
vesek vagyunk a nagy 
multinacionális, külföl-
di tőkét szolgáló kiadók 
szomszédságában, épp 
a helyi értékek szere-
tete, ismerete, minősé-
gi hírszolgáltatása adja 
meg az értékünket. És 
bizony mindannyiunk kö-
zös tapasztalata, hogy 
az online újságírásban, 
hírszolgáltatásban egyre 
inkább megkerülhetet-
lenek vagyunk. Együtt-
működésünk alapján az 
információkat már má-
sodpercek alatt tudjuk 
szállítani Szombathelytől 

Debrecenen át egészen 
Pécsig” – így Bonifert 
Gábor, aki a közeljövő 
terveivel kapcsolatban 
annyit elárult, hogy egy 
olyan összefogás bon-
takozik ki, ami a maga 
nemében egyedülálló a 
magyar online hírszolgál-
tatásban. Szervezeti for-
mává alakul hamarosan 
a REGON-csoport.

A REGON-csoport tagjai: 
Alon.hu (Szombathely), 
Hírös.index.hu (Kecske-
mét), Cívishír.hu (Debre-
cen), Nyírséghír.hu (Nyír-
egyháza), SZEGEDma.
hu (Szeged), SomogyTV.
hu (Kaposvár), Pécsi Új-
ság.hu (Pécs), Kesport 
(Kecskemét), Vehir.hu 
(Veszprém).

D. Cs.

Egy pályázat a tiszta vizekért
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében tavaly októberben írták alá azt a 
pályázatot, ami „Együtt a tiszta vizekért” címmel fut, s hamarosan véget is ér. A kutatócsoport tagjai a felszíni és a 
felszín alatti vizekben nagyon kicsi koncentrációban jelen lévő gyógyszer- és növényvédőszer-maradványok eltávo-
lítását vizsgálják oxidatív víztisztítási technológiákkal.

Egy nagyszabású pro-
jekt közeledik a végéhez, 
melyben a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természet-

tudományi és Informatikai 
Karának több tanszéke 
szorosan együttműködött 
az Újvidéki Egyetemmel. 

A pályázat keretében a 
kutatók új típusú víztisz-
títási technológiákat ta-
nulmányoztak a felszíni 
és felszín alatti vizekben 
kis koncentrációban jelen 
lévő gyógyszer- és nö-
vényvédőszer-hatóanya-
gok eltávolításában.
A Magyarország-Szerbia  
IPA Határon Átnyúló Együt-
tműködési Program kere-
tében tavaly októberben 
írták alá azt a pályázatot, 
ami „Együtt a tiszta vi-
zekért” címmel fut. Az 
együttműködő kutatócso-
portok a projekt megvaló-
sítása során membránszű-
réssel, különféle alternatív 
vízkezelési eljárásokkal fog -

lalkoztak, amelyek haté-
konyságát többek között 
mikrobiológiai eszközök-
kel is jellemeztek.
A projekt keretében a Sze-
gedi Tudományegyetemen 
működő kutatócsoportok 
tagjai 6 konferencián (rész-
ben nemzetközi, részben 
hazai) vettek részt, ahol 
14 előadással (szóbeli és 
poszter) mutatták be az el-
ért kísérleti eredményeket. 
Eddig négy kézirat készült 
el, melyeket színvonalas 
tudományos folyóiratokba 
küldtek be közlésre. 
Az együttműködés ke-
retén belül a szegedi 
egyetem munkatársai 
rend  szeresen látogatták 

a szerb fél laborjait tudo-
mányos munka céljából, 
és az Újvidéki Egyetem 
kutatói is rendszeresen, 
minden trimeszterben 
voltak itt 1-1 hétre kö-
zös méréseket végezni. 
A szerb fél már szerve-
zett egy workshopot, 
most Szegeden december 
1-jén  és 2-án tartanak 
majd hasonlót a SZAB-
székházban, ahol hazai 
meghívott előadók mel-
lett elsősorban a projekt 
résztvevői mutatják be a 
18 hónap alatt elért ered-
ményeket. 
A projekt keretén belül az 
abban vállalt célok telje-
sítése érdekében több 

műszer beszerzésére is 
sor került, úgy mint AOX 
analizátor, ami a célve-
gyületek átalakulása so-
rán képződött szervetlen 
halogenidek és a szerves 
molekulákban még kö-
tésben lévő halogenidek 
mennyiségét méri. Emel-
lett számos kisebb érté-
kű műszerrel is bővült a 
Szegedi Tudományegye-
tem műszerparkja, vala-
mint a toxikológiai méré-
sek kivitelezéséhez egy 
luminiméter beszerzése 
is megtörtént. A projekt 
még év vége előtt befe-
jeződik. 

(x)
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A felsőházba vágynak a futsalosok
Az UTC-Junior Sport férfi futsalcsapata 2010 nyarán alakult, ősztől az NB II Keleti csoportjában kezdte meg küzdel-
meit, s egy huszáros hajrával osztályzós helyen végzett. Brinszky Adrián tanítványai a Miskolc ellen vívták ki a jogot 
az első osztályra, ahol jelenleg a tabella 6. helyén állnak. 

Idén nyáron komoly 
munka előzte meg a 
csapat augusztus végi 
NB I-es rajtját. A koráb-
ban az UTC, jelenleg a 
Kiskundorozsma nagy-
pályás csapatát erősítő 
Erhardt Szilárd technikai 
vezető áldozatos mun-
kájának köszönhetően 
beindult az utánpótlás-
toborzás, illetve meg-
egyezés született az 
SZTE EHÖK SE NB II-es 
alakulatának kvázi fiók-
csapatként működésről 
– egy másodvonalbeli 
alakulat és legalább há-
rom utánpótlás-korosz-
tályos csapat szerepel-
tetése ugyanis feltétele 
az NB I-es tagságnak. 
Edzőposzton továbbra 
is Brinszky Adrián vezeti 
a csapatot, ám mivel az 
NB I-es szakképesítés-
sel ő maga nem rendel-
kezik – az MLSZ pedig 
az ígéretekkel szemben 
azóta sem indított tanfo-
lyamot –, így a klub meg-
egyezett a Berettyóúj-
falu egykori játékosával, 
Szitkó Róberttel a veze-

tőedzői poszt hivatalos 
betöltéséről. Az után-
pótlás élén Cserenkó 
Szabolcs (U19, U17) és 
Dürgő Péter (U15) áll. A 
csapat meglévő kereté-
hez új játékosok is ér-
keztek a Fradit is megjárt 
Tóth Attila, valamint az 
SZTE EHÖK-től igazolt 
Bullás Imre, Juhász Imre 
és Vastag Szabolcs sze-
mélyében – valameny-
nyien az egykori szép 
emlékű Első Betonban is 
ott voltak. Példamutató 
megyei összefogással áll 
egyébként össze a keret, 
melybe számos megyei 
klub (Ásotthalom, Mó-
rahalom, Sándorfalva, 
Algyő, SZVSE, UTC stb.) 
ad labdarúgót.
A gárda neve a Junior 
Sport Kft. névadó szpon-
zorként való megjelené-
sével UTC-Junior Sortra 
változott. A csapat tár-
sadalmi szerepvállalását 
segítendő Kohári Nán-
dor (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzati képviselő 
vezetésével létrejött az 
UTC Futsal Baráti Kör 

is a nyár folyamán, s a 
Csongrád megyei média 
is mind többet foglal-
kozik a csapattal, hazai 
mérkőzéseiket a Telin 
Televízió továbbra is köz-
vetíti felvételről.
Kilenc forduló után a sze-
gedi csapat 13 ponttal a 
tabella 6. helyén áll, négy 
győzelem és egy döntet-
len mellett négy vereség 
a mérlege. Különösen 
hazai pályán remekeltek 
eddig a fiúk.
„Az eddig eltelt időszak 
várakozáson felüli volt, 
főleg a hazai meccsek. 
Idegenben van hiányér-
zetünk, főleg a Nagyká-
ta elleni vereség igazán 
fájó, az a 3 pont nagyon 
hiányzik. A folytatásban 
elrontottuk a hazai mérle-
günket, de most a MAFC 
ellen javítottunk itthon. Az 
ősz hátralévő részében 
van egy ki-ki meccsünk 
Gödöllőn, majd az ősz 
lezárásaként fogadjuk a 
bajnok Rába ETO ala-
kulatát. Összességében 
azt mondhatom: felemás 
eredményességgel, de 

az előre eltervezett pozí-
cióban vagyunk jelenleg.”
A csapatot meccsről-
meccsre több száz lel-
kes szurkoló biztatja. 
„Szeretnénk, ha a mecs-
cseink olyan szórakozási 
lehetőséget teremtené-
nek, hogy egy felhőtlen, 
élvezetes hétfő esti csa-
ládi programot nyújtsunk 

minden második héten a 
szegedieknek” – közölte 
Erhardt Szilárd.
Az UTC társadalmi sze-
repvállalása jegyében 
megegyezést kötöttek az 
újszülöttmentőkkel, vala-
mint gyerekkórházi látoga-
tást-ajándékozást is tervez 
a klub decemberre.
A csapattal kapcsolatos 

híreket pedig napraké-
szen, online is követhetik 
a drukkerek, hiszen elin-
dult a www.futsalszeged.
hu oldal, a SZEGEDma.hu 
pedig a csapat valameny-
nyi hazai és idegenbeli 
meccsét élőben közvetíti.

Illés András
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RÖhely
– Miből állapítható meg, hogy egy férfi álmatlanságban  
 szenved?
– Három- vagy négynaponta felébred.

– Mi a különbség a szoknya és a fűnyíró közt? 
– Nyúlj alá, és megtudod!! 
  
– Mit csinálsz, ha már huszadszor fagy le a számítógép? 
– Control Alt cipőtalp...

– Mi a közös az utcalányban és a világvevő rádióban? 
– Azt fogsz rajta, amit akarsz. 
  
– Mi a hasonlóság a laposelem és a könnyűbúvár között? 
– Ha a sarkait összekötöd, mindkettő hamar lemerül. 
  
– Milyen a tökéletes nő? 
– Néma, szőke, nimfomániás, és az apjának van egy jó kis  
 sörözője. 

– Mi az: piros, és nem tudod lenyelni?
– Traktor.

– Mi az, amikor a disznók folyamatosan zabálnak?
– Szünetmentes táp.

– Hol teremnek a lemezek?
– Diszk-réten. 

Elkészítése:

A közepes nagyságú káposztákat egészben hagyjuk, torzsá-
ját kivágjuk, és pár szem egész borsot teszünk bele. A többi 
káposztát legyaluljuk, és besózzuk. Ízlés szerint borókabo-
gyót, köményt, erős paprikát teszünk bele, majd fahordóba 
döngöljük, úgy, hogy a folyadék bőven ellepje. Közé rakjuk a 
fejes káposztákat és a meghámozott, cikkekre vágott birsal-
mát. Tetejét befedjük káposztalevelekkel, és egy nehezékkel 
lenyomjuk, hogy a káposzta a lé alatt maradjon. Általában 
falemezt használunk erre a célra, amelyet előzőleg pamut-
szövetbe tekerünk, majd a tetejére egy nagy súlyt helyezünk. 
12-15 fokon tárolva, körülbelül 3 hét alatt megerjed, ezután 
akár nyersen, akár főve fogyasztható.

Hordós káposzta
Hozzávalók:

•	 késői	fejes	káposzta,	tetszés
 szerinti mennyiségben
•		 kilónként	2	dkg	
 konyhasó és 1 birsalma
•	 szemes	bors
•	 borókabogyó
•	 szemes	kömény
•	 erős	piros	paprika,	
 vagy fűszerpaprika

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

Receptpályázatunk e havi témája: Nem ér a nevem…
A káposztát a 17-18. századi szakácskönyvekben Magyarország nemzeti eledeleként emlegették. A legkedveltebb ételek egyike volt 
akkor a húsos káposzta, de nincs ez másként ma se. A hagyományos magyar konyha másik „legtélibb” és legnehezebb ételét, a 
töltött káposztát is számtalan változatban kóstolgathatjuk, főleg a közelgő ünnepek idején majd. De a káposzta „királysága” egész 
évben tart. Legyen zöld, fehér vagy vörös, savanyú vagy nyers: amilyen sokféle, annyira sokoldalú növény is a káposzta. Korlátlanok 
az elkészítési lehetőségei: lehet párolni, pirítani, savanyítani, tölteni, rakni, rántani, főzeléknek, levesnek elkészíteni, bármelyik hús-
sal, zöldséggel, gyümölccsel kombinálható. Kedvenc káposztás receptje jutalmat is érdemel.

A receptbeküldők ebben a hónapban kategóriák nélkül versenyezhetnek. 

A legötletesebb és ízesebb receptek beküldői között értékes szakácskönyveket osztunk ki.

A receptleírásokat a következő módon juttassák el szerkesztőségünkbe: pontos hozzávalók megadása, az elkészítés menetének 

részletes ismertetése, hőfokok.

A pályázatokat pontos név, lakcím, telefonszám feltüntetésével a recept@szegedma.hu e-mail címre vagy postai úton a Déli Szó 

magazin szerkesztőségéhez lehet beküldeni, az alábbi címre: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77.

Beküldési határidő: 2011. december 4. (vasárnap, este 24 óráig).

Eredményhirdetés: 2011. december 9. (péntek)

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

100 éves lenne az „örök Ádám” (1911. 11. 17. – 1977. 06. 01.) 
(Eredeti neve: Berger Lajos, felesége: Zolnay Zsuzsa, lánya: Básti Juli színész-

nők.) Básti Lajos, az 1945 utáni magyar színjátszás kiemelkedő színészegyéni-
sége 1911. november 17-én született Keszthelyen. Valójában nem színész akart 
lenni, írónak vagy orvosnak készült, de egy véletlen találkozás megváltoztatta el-
határozását. Megismerkedett a Keszthelyen nyaraló Mányai Lajos színiakadémiai 
növendékkel, akik olyan hatással volt rá, hogy ősszel jelentkezett a Színművészeti 
Akadémiára, ahová egyetlen Ady-vers meghallgatása után felvették. Pályakezdé-
sét daliás szépsége, kellemesen zengő orgánuma határozta meg.

Amikor a történelem származása miatt leparancsolta a színpadról, írói vénáját 
hasznosította. 1962-ben megjelentette a Mire gondolsz Ádám című könyvét – a 
több mint ötszázszor, 17 éven át játszott Az ember tragédiájára utalva. Az új Nem-
zeti Színház felépültekor – amelyért oly sokat harcolt hiába – a bejárat két oldalán 
egy-egy hatalmas oszlop tetejére a szobrász az „örök Ádámot” és „örök Évát”, 
Básti Lajost és Lukács Margitot mintázta meg. 

A munkaszolgálatot és a háborút követően a Nemzeti Színház szerződtette, 
amelyhez – egy pár évi vígszínházi kitérőt leszámítva – haláláig hű maradt. Ekkor 
indult valódi színészi pályája. A világ drámairodalmának szinte minden főszerepét 
eljátszotta, több mint 30 film és tv-játék sorában nyújtott felejthetetlen alakítást. 
Legendás volt klasszikus versmondása, amelyet a Magyar Rádió archívuma őriz. 

A megfejtés során kapott három meghatározást most is érdemes elküldenie 
szerkesztőségünkbe, hiszen a helyes megfejtést beküldők közül három szeren-
csés most egy-egy gyönyörű Szeged Anno című képesalbumot nyerhet.

A megfejtéseket postai úton vagy e-mailben várjuk a beküldő elérhetősége-
inek (név, e-mail, postacím, telefon) megjelölésével:

Déli Szó Szerkesztősége, 6725 Szeged, Szentháromság u. 77.
E-mail: deliszomagazin@gmail.com

Beküldési határidő: 2011. december 4.  
A nyerteseket e-mailben, illetve telefonon/postai úton értesítjük majd.


