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7. oldal

4-5. oldal

Kompromisszumos költségvetés
A város érdekében a Fidesz-KDNP és a polgármester is engedett.  >>

Elindul a 2-es villamos, 
megszűnik a 83-as busz 
Március 3-án, szombaton üzemkezdettől elin-
dul a menetrend szerinti közlekedés az új 2-es 
villamosvonalon Rókus és az Indóház tér között. 
Elindításával Szeged közösségi közlekedési vo-
nalhálózata jelentős mértékben módosul.

Elindul a menetrend szerinti villamosközlekedés az 
új 2-es villamosvonalon március 3-án, szombaton 
üzemkezdettől. Újabb városrészek lakói számára 
nyílik lehetőség a kényelmes és környezetbarát villa-
mosközlekedés igénybevételére. A járat rókusi vég-
állomása az Európa Liget lesz a Csongrádi sugárút 
és Rókusi körút sarkán. A villamos a Rókusi körúton 
a Vértó, a Rókusi II. számú Általános Iskola, a Róku-
si víztorony és a Szatymazi utca elnevezésű megál-
lókban áll meg, majd a Vásárhelyi Pál utca megálló-
nál rátérve az 1-es villamosvonalra megy a Szeged  
pályaudvar végállomásig.
Az új villamosvonal elindításával ugyancsak március 
3-án, szombaton üzemkezdettől jelentős mértékben 
módosul Szeged közösségi közlekedési vonalhálózata.
A 2-es villamos vonallal párhuzamosan futó 2, 83, és 
83A jelzésű autóbuszvonalak megszűnnek. A meg-
szűnő 2 jelzésű autóbuszvonal újszegedi szakaszát 
72 jelzéssel a Mars tér (Mikszáth Kálmán utca) és az 
Erdélyi tér között új autóbuszjárat váltja fel. A 20 jelzé-
sű autóbuszjárat meghosszabbított vonalon közleke-
dik: a megszűnő 83 jelzésű autóbuszjárat Tisza Lajos 
körút és Alsóváros közötti szakaszán a Vadkerti térig 
biztosít eljutási lehetőséget. Csúcsidőben a 20 jelzé-
sű járatot a Petőfitelep, Fő tér és Honvéd tér között 
közlekedő 20A jelzésű új járat sűríti. A 13A-s busz, 
ami eddig Móravárost kötötte össze a Mars térrel, 
szombatonként 5.00-12.00 óra, valamint 14.00-19.00 
óra között Alsóváros irányába meghosszabbított  
vonalon közlekedik.
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Kiolvadt Szeged – Kutya hideg volt
Félméteres hóáldás, befagyott Tisza és jégrobbantás után 
itt az olvadás, lassan közelít a tavasz, lehet böjtölni, megújulni, készülni a húsvétra. 

Fotó: Gémes Sándor

Négy éve nem volt már 
ilyen kemény telünk: ek-
kor fagyott be utoljára 
folyónk. Idén még rob-
bantani is kellett, hogy 
a 40-60 centis jégtor-
laszok ne okozzanak 
az olvadáskor nagyobb 
károkat. A várost félmé-
teres hóréteg borította, 
ami kihívás volt a kör-
nyezetgazdálkodásnak, 
a közútkezelőnek épp 
úgy, ahogy a tömegköz-
lekedésben dolgozók-

nak vagy épp az átlag-
polgárnak.
Február, a farsangi idő-
szak vége meghozta az 
olvadást is. A keresz-
ténységben elkezdődött 
a böjt, a húsvétra, a fel-
támadásra felkészítő idő-
szak, mely hamvazószer-
dától, idén február 22-től 
húsvétvasárnapig, április 
8-ig tart. De a város is ta-
vaszi ruhát húzott lassan. 
A hőmérők egyre gyak-
rabban kúsznak 10 fok 

fölé, s az előrejelzések 
alapján, ha döcögve is, 
de megérkezik a kikelet. 
És hogy mit hoz az olva-
dás a víz tekintetében? 
A szakemberek előre-
jelzése szerint egyelőre 
a talajvízszint alacsony 
állása, a meleg és a sze-
les idő gyors száradást 
eredményez, ami ked-
vez a belvízhelyzetnek. 
Ami a szőke folyót illeti, 
a tavalyi száraz év miatt 
jelenleg folyóink vízállá-

sai alacsonyan vannak, 
a meteorológiai előre-
jelzések szerint az elkö-
vetkező hetek mérsékelt 
fölmelegedése kisebb 
vízszintemelkedést okoz-
hat, így árvíz nem lesz, 
a május környéki zöldár 
pedig nagyban függ majd 
a tavaszi csapadékmeny-
nyiségtől.
 
A témában készült írása-
inkat elolvashatják a 2. és 
és a 3. oldalon.

Tíz éven belül gyógyítható lesz az Alzheimer-kór
Penke Botond akadémikus a kutatásról és a gyógyászati lehetőségekről.  >>

Európa elitjében a Szeged Beton
BL-negyeddöntőre készülnek a szegedi vízilabdások.  >>
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Véget ért a vízkereszt-
től (január 11.) hamvazó-
szerdáig tartó farsangi 
időszak, melynek csúcsa 
a néphagyományban a 
„farsang farka”, azaz utol-
só három napja volt: far-
sangvasárnap, farsang-
hétfő és húshagyókedd 
– a legnagyobb bálakat 
ekkor rendezték. Falun és 
városban három napon 
át bálazott a fiatalság, 
mert tudták, hogy hús-
hagyókedden már éjjel 
11-kor véget ér a bál. Ha 
még éhesek voltak, utol-
jára ehettek húsos ételt a 
nagyböjt kezdete előtt.

A hamvazószerda arra az 
ősi hagyományra vezet-
hető vissza, hogy a hí-
vők a vezeklés részeként 
hamut szórtak a fejükre. 
Ennek emlékét a mai na-
pig őrzi a szertartás: az 
előző évben megszentelt 
és elégetett barka hamu-
jából a pap ezen a napon 
(és nagyböjt első vasár-
napján) keresztet rajzol a 
hívek homlokára, közben 
pedig ezt mondja: „Em-
lékezzél, ember, hogy 
porból vagy és porrá le-
szel!” A hamu egyszerre 
jelképezi az elmúlást és 
a megtisztulást.

A történet
 
Mivel a vasárnapokat az 
egyház nem tekinti böjti 
napnak, a 7. század óta 
szerdai nappal kezdődik 
a nagyböjt, így hamva-
zószerdától húsvétva-
sárnapig a böjti napok 
száma éppen negyvenet 
tesz ki. A nagyböjt azért 
tart pontosan negyven 
napig, mert a Szentírás-
ban és az abból kiinduló 
keresztény hagyomány-
ban a negyvenes szám 
mindig az egyes esemé-
nyek jelentőségét emeli 
ki. Jézus Krisztus nyilvá-
nos működésének meg-
kezdése előtt negyven 
napot töltött a pusztá-
ban. Negyven napig tar-
tott a vízözön, negyven 
évig vándorolt a pusztá-
ban a zsidó nép, Mózes 
negyven napig tartózko-
dott a Sínai hegyen és 
Jónás próféta negyven-
napos böjtöt hirdetett 
Ninivében.

Enyhülő böjti szigor
 
A negyvennapos böjt a 4. 
századra vált általános-
sá a keresztény világban. 
A 11. századig olyany-
nyira szigorú volt, hogy 

késő délutánig semmit 
sem ettek; húst, tejter-
méket és tojást pedig a 
böjti napokon egyálta-
lán nem fogyasztottak. 
Az egyház mára enyhí-
tett a böjti szabályokon, 
de hamvazószerdára és 
nagypéntekre szigorú 
böjtöt ír elő: a 18 és 60 
év közötti híveknek csak 
háromszor lehet étkezni-
ük és egyszer jóllakniuk. 
E két napon és nagyböjt 
többi péntekén 14 éves-
nél idősebb tagjait arra 
kéri az egyház, hogy a 
böjti fegyelem részeként 
ne fogyasszanak húst. 
(Vannak természetesen 
kivételek, így például, 
akik nehéz fizikai mun-
kát végeznek vagy be-
tegek – ez is mutatja az 
egyház józanságát a böjt 
kérdésében, hogy nem a 
külsőségekre, hanem a 
belső tartalomra irányítja 
a figyelmet.)

Áldozat, megtisztulás
 
A nagyböjt liturgikus 
színe a lila, amely a  
13. század óta jelképezi a 
liturgiában a bűnbánatot. 
Ugyancsak a bűnbánat 
jeleként marad el a nagy-
böjt egész folyamán a 

szentmisékben az allelu-
ja, amely a liturgiában az 
öröm legközvetlenebb ki-
fejeződése; a templomot 
ez időszakban nem dí-
szíti virág. Az egyháznak 
sajátosan a nagyböjt-
höz kötődő szertartása 
a keresztúti ájtatosság, 
amelyen a hívek mintegy 
végigkísérik Krisztust a 
kereszthalála felé veze-
tő úton. A böjt vallásos 
gyakorlata a bűnbánat, a 

megtisztulás, az áldozat 
és a könyörgés fontossá-
gát állítja középpontba, 
kifejezi az ember Isten 
iránt tanúsított szeretetét 
és az érte való áldozat-
vállalását. Húsvétra ké-
szülve az egyház a böjt 
mellett az ima és az ala-
mizsnálkodás (a szegé-
nyek megsegítése) lelkü-
letét ajánlja híveinek.

Arany Mihály

Elkezdődött a böjt – a hagyomány és vallás tükrében
A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán kezdődött, amely idén február 22-ére esett, és húsvét-
vasárnapig tart, április 8-ig. A keresztény világban Jézus Krisztus feltámadására, a húsvétnak a megünneplésére 
készülnek – ez a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás időszaka.
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A Somogyi-könyvtárban  
a Dugonics Társaságról 
„...Szeged és Szeged 
vidékének szellemi éle-
tében jelentékeny vezér-
szerepet lesz hivatva vin-
ni” – írta a Szegedi Napló 
a Dugonics Társaság 
1892. február 28-i meg-
alakulásának másnapján. 
A civil szerveződés meg-
szüntetéséig, 1952-ig volt 
városunk kulturális életé-
nek meghatározó ténye-
zője. A 20 éve ismét élet-
re hívott társaság nagy 
múltú elődje hagyomá-
nyait folytatva szolgálja 
Szeged város irodalmát, 
művészetét és tudomá-
nyát. Magángyűjtemé-
nyek ritkaságai gazdagít-
ják a jubileum alkalmából 
a társaság történetét be-
mutató kiállítást a Somo-
gyi-könyvtárban. 
A tárlat a 120 évvel ez-
előtti időktől az újjászer-

vezésen át napjainkig 
mutatja be a társaság 
történetét.
A korabeli évkönyvek, 
értesítők és kiadványok 
mellett többek között 
kéziratos Móra-levél, 
1916-os alapszabályzat, 
tagnévsor, kiadványok, 
székfoglaló, előadások 
anyagai idézik föl a Du-
gonics Társaság szelle-
mi életének két háború 
közötti pezsgését. Utób-
bi dokumentumok az 
1921-ben taggá válasz-
tott Becsy István egye-
temi tanár hagyatékából 
valók, amelyet unokája, 
Szónoky Miklós geoló-
gus, nyugalmazott egye-
temi tanár – maga is tag-
ja a társaságnak – őrzött 
meg az utókor számára.
A Dugonics Társaság 
archívumából kerül a 

közönség elé a Dugo-
nics-díj kisplasztika (Kligl 
Sándor alkotása), a cen-
tenáriumi érem, valamint 
két nyomdai ólomnega-
tív, amelyek Kopasz Már-
ta metszetei után készül-
tek. Egyikük a társaság 
újraindításában orosz-
lánrészt vállaló Turay 
Gézát ábrázoló ex libris, 
a másik a meghívók fej-
lécén látható grafika sok-
szorosítására szolgál.
A Somogyi-könyvtár 
Szeged irodalmáért, mű-
vészetéért és tudomá-
nyáért – 120 éve alakult a 
Dugonics Társaság című 
kiállítás – melyet Csizma-
dia Edit és Kórász Mária 
könyvtárosok rendeztek 
– április 4-ig látható a 
könyvtár aulájában.
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Vinkler-jubileum  
a Móra-múzeumban

Vinkler László festő- és 
grafikusművész születé-
sének századik évfordu-
lója alkalmából nyílt em-
lékkiállítás a Móra Ferenc 
Múzeumban. Az április 
15-ig látható tárlat a sze-
gedi alkotó szerteágazó 
munkásságáról ad ke-
resztmetszetet. 
Vinkler a 20. század meg-
határozó szegedi képző-

művésze, egyben kultikus 
alakja volt, az ő nevéhez 
fűződik a Tanárképző 
Főiskola Rajz- és Művé-
szettörténeti Tanszéké-
nek megalapítása. 1912-
ben született Szabadkán, 
de már a húszas évektől 
Szegeden élt és alkotott, 
és a térség képzőművé-
szetének meghatározó 
alakjává vált. Közel há-

rom évtizedes pedagógi-
ai munkássága alatt mű-
vészhallgatók nemzedékei 
nevelkedtek a lenyűgöző 
tudású, kivételes művelt-
ségű mester keze alatt.
A Móra-múzeum gyűj-
teményéből összeállított 
tárlat a festőművész pá-
lyájának valamennyi kor-
szakából ízelítőt nyújt: a 
negyvenes évek elejétől 
kezdve az utolsó évekig. 
A briliáns portréfestő ön-
arcképei mellett többek 
között a görög mitoló-
gia ihlette festményeket, 
nonfiguratív és az avant-
gárd hatására született 
műveket is kiállítottak.
A Vinkler 100 című kiállí-
tás április 15-ig tekinthető 
meg hétfő kivételével na-
ponta 10-től 17 óráig.
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Bálint Sándor emlékezetében 
A virágvasárnap megszentelt barkának régen az ott-
honi életben nagy szerep jutott. Bálint Sándor szege-
di néprajztudós visszaemlékezéseiben arról ír, hogy 
gyerekkorában a megszentelt barkáról – édesanyjával 
együtt – lenyelt egy szemet, hogy ne legyen torokfájós. 
A szentelt barkát vihar, betegség ellen is alkalmasnak 
gondolták, ezért az eresz alá tűzték. Vihar esetén pe-
dig a tűzbe dobták egy-egy szemét, hogy a fellege-
ket elűzze. Nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok, 
ahogy mondani szokás: Rómába mennek. Nagypén-
tekre, Jézus halálának emléknapjára teljes a csönd.  
A templomokban elkészülnek a Szentsírok, felhangzik 
a passió, Krisztus szenvedésének története. A szegedi 
Kálváriát és keresztutat az előző, szocialista rendszer 
lerombolta a Kálvária-téren. A keresztút így a temp-
lomba szorult vissza. Nagyszombat délután, ma egyre 
inkább este van a feltámadási szentmise és körmenet. 
Nagypénteken és nagyszombaton a legtöbb család-
ban már készítik a jelképes húsvéti ételeket: sonkát, 
tojást főznek, bárányt vágnak; de egészen a húsvét va-
sárnapi ételszentelésig nem törték, törik meg a böjtöt.



Víz mindenhol és mindenhogy
Szegeden idén februárban a víz megannyi formáját mutatta meg. Csodálhattunk havat, befagyott folyót, jégcsapokat, szür-

kés jégkását, s kérdés, hogy marad-e mindezek után belvíz, lesz-e áradás – az előrejelzések bizakodásra adnak okot... 

Amikor a jég az úr

Idén télen, február elejére 
a Tisza szinte teljes hosz-
szában befagyott, a jég 
vastagsága általában 10-
25 centiméter között moz-
gott. A torlódásokban a 
becsült jégvastagság 40-
60 centiméter volt, de he-
lyenként a másfél métert 
is elérte. A folyó középső 
szakaszán, Tiszaroff tér-
ségében az összetorló-
dott jégtömeget robban-
tani is kellett, búvárok 
és robbantási szakértők 
bevonásával. Egy távo-
labbi jégszigetre még he-
likoptert is igénybe kellett 
venni a töltetek elhelyezé-
sére. Az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (ATI-
VIZIG) műszaki osztálya 
tájékoztatása szerint ko-
rábban is volt példa – így 
1981-ben, illetve a 2004-
2005. évi téli időszakban, 
legutóbb 2008 január-
jában – a mostanihoz 
hasonló jégállapotokra. 

Jeget törni utoljára 1981 
telén kellett a Maros fo-
lyó Szeged-Deszk közötti 
szakaszán, illetve rend-
szeres jégtörést a Szege-
di Medencés Téli Kikötő 
területén végeztek az ott 
telelő úszóművek védel-
me érdekében.

Februári hótúrás
 
Szegeden néhol közel 50 
centiméter hó hullott feb-
ruárban, ám a hóolvadás 
nem okozott komolyabb 
gondot, fennakadást. 
Egyrészről a Szegedi 
Környezetgazdálkodási 
Kft. munkatársai folya-
matosan takarították az 
utakat, majd az össze-
gyűlt hómennyiséget el-
szállították. A városból 
összesen körülbelül 10 
ezer köbméter havat és 
jeget szállítottak el a fa-
gyos napok során. En-
nek folyamata úgy nézett 
ki, hogy előbb tolólapos 
járművekkel összetolták, 

majd rakodógépekkel 
szállítójárművekre rak-
ták, majd következhetett 
a szállítás. Az első szá-
mú, erre a célra kijelölt 
hely a rakpart volt, ahová 
azonban hamar ki kellett 
tenni a „megtelt” táblát, 
ezt követően a régi Foka 
homoktelepre vitték a to-
vábbi adagokat. A város 
útjain megmaradt havat 
pedig a Szegedi Vízmű 
Zrt. által üzemeltett csa-
tornahálózatok olvadáskor 
rendben „elszállították”. 
Ezek egyike az úgyneve-
zett zárt rendszerű háló-
zat, mely 550 kilométer 
hosszan nyúlik el a város 
alatt, a nyílt árkok hossza 
pedig 247 kilométer.

Se belvíz, se árvíz
 
Az Alföldön a vastag hóta-
karó olvadásából szárma-
zó jelentős vízmennyiség 
a következő időszakban 
változó nagyságú belví-
zi elöntésekkel fenyeget. 

A vízügyi igazgatóságok 
a vízgazdálkodási társu-
latokkal együtt az elmúlt 
hetekben már megkezd-
ték a felkészülést a vár-
ható helyzet kezelésére, 
rendkívüli intézkedésre 
azonban nem számíta-
nak. A szakemberek elő-
rejelzése szerint egyelőre 
a talajvízszint alacsony 
állása, a meleg és a sze-
les idő gyors száradást 
eredményez, ami kedvez 
a belvízhelyzetnek.

Ami a szőke folyót illeti, 
a tavalyi száraz év miatt 
jelenleg folyóink vízállásai 
alacsony tartományban 
vannak, így a meteoro-
lógiai előrejelzések sze-
rint az elkövetkező hetek 
mérsékelt fölmelegedése 
kisebb vízszintemelke-
dést okozhat. Az olvadás 
február végén megkez-
dődött, 27-én 120 centi 
volt a Tisza vízállása Sze-
gednél, naponta egy centi 
körüli volt az emelkedés 

mértéke, március első 
napjaiban 125-127 centi 
körül hullámzik a folyónk. 
A hegyvidékeken átlagos 
a hószint, így az olvadás 
nem feltétetlen eredmé-
nyez árvizet. A május 
környéki zöldár nagyban 
függ majd a tavaszi csa-
padékmennyiségtől is, 
egyelőre komoly áradásra 
biztos nem kell számíta-
nunk a közeljövőben.

Dobó Csaba
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Fotó: Gémes Sándor

Ha döcögve is, de jön a tavasz 
A naptár szerint jön a 
tavasz, de az időjárás 
változékony arcát fogja 
mutatni a közeljövőben, 
ahogy azt eddig is tette. 
Változatos idő a jellemző, 
továbbra is egymást vált-
hatják a frontok. A hűvö-
sebb levegőt március elő 
napjaira kellemes, 10 fok 

feletti hőmérséklet váltot-
ta – minderről az Orszá-
gos Meteorológiai Szol-
gálat szegedi állomásán 
kaptunk tájékoztatást.
Megtudtuk azt is, hogy 
pontosabb előrejelzést 
két hétnél távolabbi idő-
szakra nemigen lehet 
adni, de ez az enyhébb 

idő hosszú távra sta-
bilizálódhat. A tavasz 
évszakának első hó-
napjával beköszönhet 
a csapadék is, március 
első hetében borongósra 
fordulhat az idő, igaz, a 
nap is már kacsingat. 

DSZ

Jégrobbantások a Tiszán
A Tiszán idén télen kétszer is robbantottak jeget. Egyszer éles hely-
zetben: a feltorlódott táblákat zúzták így szét, egyszer pedig katonai 
gyakorlat keretében.

Február idusára a Kö-
zép-Tiszán Tiszaroff 
térségében helyenként 
másfél méter vastagság-
ban torlódott fel az álló 
jég. Az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság elrendel-
te a jégtörést búvárok 
és robbantási szakértők 
bevonásával, hogy a jég 
ne zárja el olvadáskor a 
víz útját, és ne okozzon 
jégtorlaszt, a megemel-
kedő vízszint miatt pedig 
ne kerüljenek veszélybe 
a töltések és a védett 
területek.  A Készen-
léti Rendőrség tűzsze-
részei – a helyi vízügyi 
szakemberekkel együtt-
működve – a tiszaroffi 
komp térségében a jé-
gen megközelítették a 
feltorlódás helyszínét. 

Kisebb töltetekkel léket 
robbantottak a jégbe, 
majd nagyobb hatóerejű 
töltetek robbantásával 
megbontották a torló-
dást. Néhány jégtorlaszt 
a partról nem tudtak 
megközelíteni, így a rob-
bantási szakemberek a 
Készenléti Rendőrség 
Légirendészeti Parancs-
nokságának helikopte-
réről leereszkedve he-
lyezték el a tölteteket, 
majd azokat távirányí-
tással robbantották fel.
Szentesnél a Magyar 
Honvédség tartott rob-
bantási gyakorlatot. 
A folyókon feltorló-
dott jég felrobbantá-
sa egyaránt szolgálhat 
országvédelmi – kato-
nai –, illetve kataszt-

rófavédelmi célokat. 
Katonai feladat lehet a 
befagyott folyón átjárók 
nyitása az átkeléshez, 
katasztrófaelhár í tási 
munka pedig például 
az árvizeket okozó jég-
dugók megszüntetése 
vagy a különböző mű-
tárgyak – zsilipek, hidak 
– megóvása a jég okozta 
károktól. A jégrobban-
táshoz elsősorban rob-
banótölteteket használ-
nak, de az 1940-es évek 
felében bombázással is 
próbálkoztak. A kato-
nák most a Tisza jegét 
hat, egyenként 1,2 kilo-
gramm TNT-t tartalmazó 
robbanótöltettel robban-
tották föl.

DSZ

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: MTI / Kelemen Zoltán Gergely
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Két egyetem, két ország, közös célok
Tudományosan feltérképezett üzleti környezet és kézikönyv a közös vállalkozások létrehozásához – többek között 
erről is szólt a temesvári és a szegedi egyetem közös pályázata. 
A Temesvári Nyugati Tu-
dományegyetem a Sze-
gedi Tudományegyetem, 
a Temes Megyei Kereske-
delmi, Ipari és Agrárkama-
ra és a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara partnerségével si-
keres pályázatot valósí-
tott meg 2011. március 
1. és 2012. február 29. 
között a Magyar-Román 

Határmenti Együttműkö-
dési Program keretében.
A projekt keretein belül 
számos sikeres tevékeny-
ség valósult meg. Egyrészt 
elkészült egy szakmailag 
színvonalas tanulmány, 
amely részletesen elemzi 
az üzleti környezetet a ha-
tár mindkét oldalán, ez a 
projekt tudományos jellegű 
hozadéka.

Másrészt a leendő vállalko-
zók részére (többek között 
a fenti kutatás eredménye-
ire támaszkodva) sikerült 
összeállítani egy tájékozó-
dási kézikönyvet (guide), 
amely szintén a vállalko-
zásalapítás megkönnyíté-
sét hivatott szolgálni. Ter-
mészetesen mindkét anyag 
mindkét nyelven elérhető 
az érdeklődők számára.

A projekt legnagyobb ered-
ménye, hogy 2012. február 
13-20. között – az alábbi 
célcsoportok számára – 
gyakorlatorientált képzést 
tartottak 10 üzleti témakör-
ben, melynek célja, hogy a 
résztvevők megszerezzék 
a vállalkozás indításához 
szükséges készségeket és 
gyakorlati tudást. A képzés 
zárásaként a résztvevők a 

tanultak felhasználásával 
prezentálták vállalkozási 
ötletüket.
A célcsoportokból (nők, 
felsőoktatási hallgatók, 
hátrányos helyzetű szemé-
lyek, álláskeresők, moz-
gáskorlátozottak, stb.). 
összességében végül 46 fő 
teljesítette sikerrel a kép-
zést, amely elvégzéséről 
oklevelet kaptak.

A projekt címe: Fej-
lődő Kezdő Vállalko-
zók, projekt száma 
HURO/0901/158/2.3.1. a 
projekt időpontja 2011. 
03.01. – 2012. 02. 29.
(A programmal kapcsolat-
ban sokkal részletesebb 
információk tudhatók meg 
a www.newentreprising.eu 
honlapon.)

www.huro-cbc.eu • www.hungary-romania-cbc.euMagyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013

Két ország, egy cél, közös siker
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Üggyel-bajjal, de lesz Szegednek költségvetése
Február vége minden évben a városi költségvetés tárgyalásának is az időszaka. Amióta az MSZP-s polgármester-
rel szemben a jobboldal tud többséget kiállítani a közgyűlésben, kiemelt figyelem és heves vita kíséri a büdzsé 
elfogadását – így történt ez az idei évben is. 

A kardcsörtetés 2012-
ben akkor kezdődött el, 
mikor Botka Lászlóék az 
országos elvonásokra 
hivatkozva mintegy 800 
milliós megtakarításra 
szólították fel a város 
oktatási intézményeit. 
Kiderült, hogy a költ-
ségvetés tervezésekor 
az intézmények, az ön-
kormányzati cégek és a 
hivatalok által benyújtott 
támogatási igények és 
az előteremthető forrá-
sok között mintegy 8 mil-
liárdos különbség van.

A helyi politika szinte 
minden szereplője meg-
szólalt az ügyben, ki-
fejtette álláspontját. A 
városvezetés MSZP-s 
erőtere a jobboldali 
többség által támoga-
tott cégvezetőket kezd-
te támadni, mondván 
pazarló módon gazdál-
kodtak. A Fidesz-KDNP 
képviselői és a Jobbik a 
polgármester költekező 
várospolitikáját okolta a 
hiányért, illetve a hiva-
tal működésében látott 
még tartalékokat. Szüle-

tett egy konkrét takaré-
kossági terv is az SZKT 
részéről, amely a tömeg-
közlekedés szünidei és 
hétvégi menetrendjének 
átszabásával 150 milliós 
megtakarítást irányzott 
elő. Ezt az előterjesz-
tő visszavonta, további 
egyeztetéseket látott 
még célszerűnek.
A költségvetés tárgya-
lása, ahogy az várható 
volt, heves kirohanások-
tól sem mentes órákat 
hozott február 24-én. A 
pazarló gazdálkodás té-

makörében szinte minden 
városi céget szóba hozott 
az MSZP-frakció, s a bü-
dzsé tárgyalásakor Botka 
László saját előterjeszté-
sére a „rossz és igazság-
talan költségvetés” kife-
jezést használta, aminek 
elmondása szerint elsőd-
leges okozója a kormány 
s annak megvonásai. A 
többségi Fidesz-KDNP-
frakció szerint a város 
cégei kevesebb támoga-
tásból gazdálkodtak, mint 
egy évvel korábban, és 
így is legtöbbször pozitív 

eredményt produkáltak. 
Szeged eladósodásáért 
pedig a felesleges lát-
ványberuházásokra köl-
tött milliárdok, az uniós 
támogatások önrészére 
felvett hitelek a felelősek.
Végül hosszú órák he-
ves szópárbaját köve-
tően zárt ajtók mögött 
született megegyezés a 
két nagy frakció között 
Szegeden a költségve-
tés kérdésében. Ennek 
értelmében a városi cé-
gek (IKV, Ritek, nagybani 
piac) 540 millió forintnyi 

osztalékot fizetnek be a 
büdzsébe, a polgármes-
teri hivatal 100 millió fo-
rintról mond le, s 18 főt 
bocsát el. Mivel techni-
kailag már nem lehetett 
módosítani Botka László 
előterjesztését, a polgár-
mester visszavonta azt, s 
egy héttel később, már-
cius 2-án egy rendkívüli 
közgyűlésen terjesztette 
be a városatyák elé, ahol 
annak elfogadásáról sza-
vaztak a képviselők.

Dobó Csaba

Fotó: Gémes Sándor



Bohács: A város érdekében született megállapodás
Hatórás heves vitát követően megegyezett a két nagy frakció Szeged idei költségvetéséről. Végül mindkét fél enge-
dett, s Bohács Zsolt Fidesz-KDNP-s frakcióvezető szerint már csak apróbb finomításokra volt szükség a konszen-
zushoz február 24-e után.

A városi cégek (IKV Zrt., 
Ritek Zrt., Dorozsmai 
Nagybani Piac Kft.) 540 
millió forint osztalékot fi-
zetnek be a büdzsébe, 
a polgármesteri hivatal 
pedig 100 millió forintról 
mond le, s 18 főt bocsát el 
– ez az eredménye a feb-
ruári közgyűlés költség-
vetést érintő vitájának.
Habár az elmúlt he-
tekben folyamatosan 
egyeztetett a szocialis-
ta és a polgári frakció, 
minden részletben nem 
tudtak megállapodni – 
értékelte a hatórás vitát 
Bohács Zsolt, a Fidesz-
KDNP frakció vezetője.
„A szópárbaj során lát-
szott, hogy február 24-
én biztosan nem fogjuk 
tudni elfogadni a város 
idei évi költségvetését, 
hiszen nagyon eltávo-
lodtak egymásról az ál-

láspontok. Az is világos 
volt, hogy ha bizonyos 
sarkalatos kérdésekben 
meg tudunk állapodni 
Botka László polgár-
mesterrel, akkor lesz egy 
olyan költségvetésünk, 
ami mindkét nagy párt 
számára elfogadható, s 
a város lakosainak ér-
dekeit fogja képviselni. 
Ezt próbáltuk finomítani, 
illetve mindkét fél enge-
dett bizonyos szempon-
tokból” – közölte.
Arra a kérdésünkre, hogy 
a zárt ajtók mögötti tár-
gyalás eredményének 
fényében mi értelme volt 
hosszú órákon keresz-
tül személyeskedésektől 
sem mentes vitát foly-
tatni, a frakcióvezető el-
mondta, vannak olyan 
esetek, amikor ki kell be-
szélnie az embernek az 
elmúlt időszakok sérel-

meit, illetve el kell monda-
nia véleményét. „Valóban 
lehet, hogy kicsit fölös-
legesnek tűnik hat órán 
keresztül vitát folytatni, s 
utána bejelenteni, hogy 
megegyeztünk, de mind-
két fél tudta, hogy megál-
lapodás nélkül nincs költ-
ségvetés” – tette hozzá.
A Fidesz-KDNP frakció 
költségvetési módosí-
tó javaslatait 46 pont-
ba szedve nyújtotta be 
Haág Zalán képviselő. 
Ezeket később a vagyon-
gazdálkodási és a város-
üzemeltetési bizottságon 
finomította a jobboldali 
többség. Stratégiai cél-
ként a lakókörnyezeti 
fejlesztéseket, a város-
részi beruházásokat (úgy 
mint úthálózat-rekonst-
rukció, kiskerti útfejlesz-
tés, játszótér-felújítások 
stb.), illetve a részön-

kormányzatok támoga-
tását határozták meg az 
önkormányzati cégek 
működőképességének 
biztosítása mellett. „A 
képviselőcsoport elkép-
zeléseinek döntő részét 
meg tudjuk valósítani. 
Ez jóval több, mint amit 
tavaly el tudtunk érni” – 
értékelt a frakcióvezető.

Bohács Zsolt leszögezte, 
nehéz esztendő elé néz 
a város, és a következők 
sem lesznek könnyeb-
bek, de bízik benne, ak-
kor is sikerül olyan költ-
ségvetést elfogadni, ami 
Szeged érdekeit szol-
gálja. Mint megtudtuk, a 
március 2-i közgyűlésig 
még több alkalommal 

tárgyalóasztalhoz fog-
nak ülni a felek, s ahogy 
a Fidesz-KDNP frakció-
vezetője fogalmazott, 
finomítani kell ugyan bi-
zonyos részleteket, de a 
lényeges kérdésekben 
már megszületett a kon-
szenzus.

Varga Anna
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Kohári szerint megmenekült a Mars téri piac
A Fidesz-KDNP képviselője szerint a polgármester légből kapott előterjesztésének elfogadása esetén két hónapon 
belül lakatot kellett volna tenni a szegedi piacokra.

A Botka László által be-
terjesztett költségvetés-
tervezet 2,5 milliárd fo-
rintos lyukat ütött volna 
Szeged 2012-es büdzsé-
jében, valamint a szegedi 
piacok bezárását vonta 
volna maga után. A Fi-
desz-KDNP politikusainak 
azonban sikerült elérniük, 
hogy a polgármester új 
javaslattal álljon elő – ezt 
tartja a februári városi 
közgyűlés egyik legna-
gyobb eredményének Ko-
hári Nándor önkormány-
zati képviselő.
A szegedi Fidesz ügyve-
zető elnöke a költség-
vetési rendeletről szóló 
vitában éles szópárbajba 
keveredett Botka Lász-

lóval. Már akkor is leszö-
gezte: védhetetlen a pol-
gármester előterjesztése, 
mert fiktív számokra épül. 
Kohári a bevételi oldalon 
azt a 332 millió forintos 
tételt emelte ki, melyet a 
Szegedi Vásár és Piac Kft. 
teljes tagi kölcsönének 
visszafizetése kapcsán 
állítottak be. Ez azonban 
szerinte nyilvánvalóan 
nem lenne végrehajtható, 
hiszen a tervezett összeg 
nagyjából azonos az ön-
kormányzati cég teljes 
éves árbevételével…
„Hiába támadott vissza a 
közgyűlési ülésen Botka 
László, teljesen egyértel-
mű, hogy légből kapott 
javaslata a Mars téri piac, 

illetve a szegedi piacok 
két hónapon belüli bezá-
rását jelentette volna. Ha 
ezt megszavazta volna a 
többség, a cég a bevéte-
leit azonnal utalhatta vol-
na tovább az önkormány-
zatnak, azaz két hónap 
múlva le kellett volna kap-
csolni a villanyt, be kellett 
volna csukni a kapukat. 
Az már csak hab a tortán, 
hogy az MSZP-s polgár-
mester mindezzel 2,5 mil-
liárd forintos lyukat ütött 
volna a büdzsében, hiszen 
azonnal vissza kellett vol-
na fizetni a Mars téri beru-
házás uniós támogatását, 
valamint kártalanítani kel-
lett volna a bérleti joggal 
rendelkező kereskedőket. 

Szerencsére a közgyűlés 
jobboldali többségének 
sikerült elérnie, hogy ezt a 
fiktív bevételi tételt töröl-
jék, így elhárulhat a Mars 
teret, illetve a többi piacot 
fenyegető veszély” – fo-
galmazott a SZEGEDma.
hu-nak Kohári Nándor.
A városatya szerint im-
már meg lehet alkotni azt 
a hosszabb futamidejű 
konstrukciót, melynek 
alapján a Szegedi Vásár 
és Piac Kft. kisebb, még 
elviselhető részletekben 
törleszti az önkormány-
zatnak a tagi kölcsönből 
még fennmaradt részt.

Pintér M. Lajos

Nagy Ferenc  
az IKV új elnök-vezérigazgatója
A képviselőknek zárt ülésen tíz jelölt közül kellett választaniuk a február végi közgyűlésen, hogy ki 
kerüljön a városi ingatlanokat kezelő cég, az IKV Zrt. élére. A testület Nagy Ferenc mellett döntött.
Az előzmény, hogy a 
2010 decemberében ki-
nevezett Tápai Péter egy 
évvel később lemondott  
az Ingatlankezelő és Va-
gyongazdálkodó Zrt. 
(IKV) elnök-vezérigazgatói 
posztjáról. A szakember 
immár a Csongrád Me-
gyei Intézményfenntartó 
Központ vezetője. Tápai 
azt nyilatkozta, politikai 

támadások érték, szak-
mai elképzeléseit csak 
lassan vagy egyáltalán 
nem tudta keresztülvin-
ni, ezért keresett új ki-
hívást. Távozása után 
Soós Ferencet nevezték 
ki vezérigazgatónak, aki 
mint mondta, bár meg-
tisztelőnek tartja, hogy 
ideiglenesen ő vezethette 
a céget, nem nyújtott be 

pályázatot a posztra. A 
tisztség betöltésére tizen-
egyen jelentkeztek, őket 
a vagyongazdálkodási 
bizottság hallgatta meg, 
mely külön egyik jelölt 
mellett sem foglalt állást. 
A közgyűlésnek végül tíz 
pályázó közül kellett vá-
lasztania (Bényi Szabolcs, 
Kardos Kálmán, Kónya 
Sándor, Gyubák József, 

Lalia Gábor, Kaplonyi 
György, Nyerges Tibor, 
Tóbiás Zoltán, Keresztúry 
Mónika, Nagy Ferenc). A 
testület Nagy Ferencet 
támogatta, aki jelenleg 
igazságügyi szakértőként 
dolgozik, építészmérnök 
és szerkezetépítő mérnök 
diplomája van.

DSZ

Megszületett a  
Kálvária városrész
A február végi közgyűlésen elfogadták a képviselők 
Gyimesi László (Fidesz-KDNP) előterjesztését, mely 
szerint a Bakay Nándor utca, a Kálvária sugárút, a 
Londoni körút és a vasúti pálya határolta terület neve 
Kálvária városrész lett. Az előterjesztést 23 igen, 1 tar-
tózkodás és 5 nem mellett szavazták meg.DSZ

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Illés Tibor



Tíz éven belül gyógyítható lesz az Alzheimer-kór
A 2020-as évekre már gyógyszeres kezeléssel is megállítható lesz Alzheimer-kór okozta biológiai leépülés – mondta 
Penke Botond akadémikus, a Dél-alföldi Neurobiológiai Tudásközpont vezetője, akivel a betegség természetéről,  
és a modern gyógyászati lehetőségekről beszélgettünk.

Az Alzheimer-kór nem 
újkeletű betegség, 3500 
évvel ezelőtt Pitagorasz 
már beszámolt az öregkori 
memóriavesztésről. Ahogy 
fogalmazott, a betegség 
65 éves kortól beindul, és 
sajnos nem sok mindent 
tehet ellene az ember. „A 
három és fél évezred alatt 
ez nem is igen változott. A 
modern definíciók szerint 
az Alzheimer-kórnak több 
fajtája van, mégis mind-

egyik ugyanaz a betegség: 
genetikailag kódolt, örököl-
hető fajtája már ötvenéves 
kor alatt is jelentkezhet, 
míg a sporadikus, vagyis 
öregkori változat genetikai 
háttere még nem teljesen 
tisztázott” – közölte Penke 
Botond akadémikus, a Dél-
alföldi Neurobiológiai Tu-
dásközpont vezetője.
A központban évek óta 
foglalkoznak a betegség 
tanulmányozásával, jelen-

leg az SZTE Kutatóegye-
temi Kiválósági Központ 
uniós pájázatának keretei 
között. Jelentős előrelépé-
seket tettek a gyógymód 
kifejlesztésében. „Három 
területen dolgozunk. Egy 
funkcionális élelmiszer 
előállítása van tervben, 
amit táplálék-kiegészítő-
ként lehetne fogyaszta-
ni. Másrészt a betegség 
megismerésével, kiisme-
résével is foglalkozunk, hi-
szen körülbelül a hatvan 
százalékát értjük csak. 
Egy kisállattomográf se-
gítségével pedig patká-
nyok agyán vizsgáljuk az 
idegsejtek kapcsolatát, 
valamint az emlékezés 
alapjául szolgáló idegsejt-
struktúrákat” – magyaráz-

ta az akadémikus. Mint 
mondta, a kór számos 
lépcsőfokát azonosították 
már, enyhe memóriaza-
vartól a késői stádiumig, 
amikor a beteg már szinte 
semmilyen emléket nem 
képes kapcsolni. „Maga 
az Alzheimer-kór már erő-
sebb kihagyásokat okoz: 
ha már a bankkártya vagy 
a lépcsőház bejáratának 
kódját sem tudja megje-
gyezni, vagy az egyik nap-
ról a másikra történő em-
lékezésével gondja van, az 
a kór kezdetét jelentheti. 
Előrehaladottabb stádiu-
mában már szinte minden 
idegenné válik a számára, 
erre sajnos még semmi-
lyen orvosság nincsen” – 
mondta Penke Botond.

Jelenleg a tüneti kezelés 
mellett a helyes táplálko-
zás, a megfelelő életmód 
segítségével tolhatjuk ki 
az Alzheimer-kór kialakulá-
sát. Rendszeres testmoz-
gással, halhúsban gazdag 
mediterrán diétával és 
néha-néha egy pohár vö-
rösborral sokat tehetünk 
egészségünk megőrzésé-
ért. A gyógymód azonban 
a professzor szerint már 
belátható időn belül elké-
szülhet. „A problémát kö-
rülbelül öt éven belül meg-
oldjuk. A két fehérje, amely 
részt vesz a betegség ki-
alakításában, valószínűleg 
két különböző gyógyszert 
igényel majd. Az egyikre ki-
alakított vegyület van már 
nálunk is a laboratórium-

ban, az állatkísérletek már 
igazolták a hatékonyságát, 
bízunk benne hogy az em-
bereken is segít majd. Az 
elméleti felfedezések és 
a gyógyszerek kijelölése 
nagyjából öt éven belül 
megtörténik, rá öt-hat évre, 
vagyis nagyjából a 2020-as 
években már lesz gyógy-
szere az Alzheimer-kórnak. 
Szedésekor ez rögzíteni 
fogja a betegség állapotát, 
pusztán a normális idősko-
ri memóriavesztéssel kell 
majd számolni” – jósolta az 
akadémikus.

(További részletek a 
SZEGEDma.hu hírportál 
Egészség rovatában.)

Illés Attila
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Magyar-szerb vállalkozói központ épül Kishegyesen
Szerb és magyar kis- és középvállalkozások működhetnek együtt a jövőben egy pályázat segítségével, amely keretében 
információs központ épülhet, és egy internetes portál létesül.
Az Magyarország-Szer-
bia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Prog-
ram projektjei – ezen 
belül is az InnoInfo –, 
keretében valósul meg 
az együttműködés. A 
szegedi Magyar-Szerb 
Kereskedelmi és Iparka-
mara volt a főpályázó, 
partnere pedig a vajdasá-
gi Kishegyes Község Ön-
kormányzata. A 146 481 
euró összértékű projekt 
egy információs portál és 
egy vállalkozói informáci-
ós központ létrehozásá-
ról szól magyar és szerb 
vállalatok számára, hogy 
segítse a határ menti ré-
giókban a KKV-k létre-
hozását, működését és 
együttműködését.
A nyitókonferencián Szat-
máry Kristóf (képünkön), 
az idézett kamara elnöke 
és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium államtitkára 
hangsúlyozta, Magyaror-
szág Szerbia ötödik leg-
nagyobb exportpartnere, 
s közel 500 szerb-ma-
gyar vegyes vállalkozás 
működik déli szomszé-
dunknál. A magyar kis- 
és középvállalkozások 
számára a szomszédos 
országok piaca lehetősé-
get biztosít egyfajta meg-
mérettetésre, mielőtt ki-
merészkednének a jóval 
nagyobb és szigorúbb 
követelményekkel, sza-
bályokkal működő nyu-

gati országok piacaira. 
A közös nyelv, az évszá-
zadok óta létező élénk 
gazdasági kapcsolatok, a 
történelmi múlt nagyban 
megkönnyítik a helyzetet. 
Aki Erdélyben vagy a Vaj-
daságban érvényesülni 
tud, az később a nyugati 
piacokon sem vall szé-
gyent – véli az államtitkár.
Kishegyes polgármes-
tere, Csóré Róbert a 
település gazdasági és 
logisztikai lehetőségéről 
beszélt. Ötmillió euróból 
tavaly szeptemberben 
felépült ipari parkjukban 
a kecskeméti Fornetti cég 
malma, amelyet Szerbia 
ötödik legnagyobb beru-
házásaként emlegetnek. 
A polgármester szerint 
a település egyik kitö-
rési pontja az ipari park 
létesítése, amely külföl-
di befektetőket vonz, és 
munkát biztosít a helybeli 
munkavállalóknak.
A másik kitörési pont a 
kis- és középvállalkozá-
sok fejlesztése, a helybe-
li vállalkozók helyzetbe 
hozása. Ennek a projekt-
nek is elsősorban az a 
célja, hogy összehozza, 
összekapcsolja a határ 
két oldalán működő vál-
lalkozásokat. Az uniós 
támogatásból megva-
lósuló szerb, magyar és 
angol nyelvű információs 
portálon pénzügyi infor-
mációkat, befektetési 

lehetőségeket, valamint 
vegyes vállalatok ala-
pításával kapcsolatos 
naprakész híreket tesz-
nek közzé. A vállalkozói 
információs központ egy 
meglévő épület felújított 
részében kap helyet, s 
magyar meg szerb vál-
lalkozókat lát majd el 
szükséges információk-
kal, idővel pedig kis- és 
középvállalkozásokat ki-
szolgáló regionális okta-
tóközpontként működne 
tovább.
Karagics Dusko, a belg-
rádi magyar nagykö-
vetség szakdiplomatája 
elmondta, hogy egyre 
több magyarországi cég 
érdeklődik Szerbia iránt, 
mégpedig azért, mert 
az országnak vámuni-
ós egyezményei, sza-
badkereskedelmi meg-
állapodásai vannak 
Oroszországgal, Fehér-
oroszországgal, Törökor-
szággal, Kazahsztánnal. 
Egymilliárd lakost szám-
láló piac nyílik ki ezáltal, 
ahova az uniós orszá-
gok 14-20 százalékos 
vám megfizetése árán 
szállíthatnak, a szerbiai 
vállalatok viszont vám-
mentesen. A Fiat éven-
te 200 ezer új gépkocsi 
gyártását tervezi, aminek 
jelentős részét éppen az 
imént említett vámked-
vezmények miatt főleg 
Oroszországba expor-

tálja. A magyar autóal-
katrész-gyártóknak és 
beszállítóknak is valószí-
nűleg teremne babér.
Juhász Bálint, a pro-
jekt koordinátora a vál-
lalkozói információs 
központban folyó okta-
tásról, a különböző kép-
zési formákról számolt 
be, Sztánkó Nándor, a 
szabadkai Pont Systems 
Group cég nevében pe-
dig az informatikai fej-
lesztéseket ismertette, 
az ingyenesen használ-
ható információs portál 
létrehozásának és üze-
meltetésének feltételeit, 
lehetőségeit ecsetelte.
A magyarországi kis-

és középvállalkozók 
mindössze egyharmada 
folytat tudatos marke-
tingtevékenységet, ami 
borzasztóan kevés. A 
vállalkozók sikertelensé-
gének – többek között 
– ez is oka lehet – véli 
Pakai Petra, a budapesti 
kereskedelmi és iparka-
mara projektmenedzse-
re, továbbá az, hogy a 
forgalmuk mindössze 4 
százalékát fordítják mar-
ketingre. A szakember 
meggyőzően érvelt az 
internetes marketingte-
vékenység előnyeiről, 
az információs portál 
nyújtotta lehetőségek-
ről, amely közösségi ol-

dalként működik, és az 
üzenőfalhoz hasonlóan 
kell használni. Gyorsítja 
az üzleti partnerkeresést, 
elősegíti a vállalkozók 
megjelenését egymás 
piacán, segíti a marke-
tinget, lehetővé teszi az 
együttműködést, új pi-
acokat hoz közelebb, 
legújabb technikákat, 
technológiákat ismertet 
meg a felhasználóval, 
egyszóval lehetőséget 
teremt egy sikeres vál-
lalkozás elindításához és 
fenntartásához.
 
Az InnoInfo projekt nov-
ember 30-án zárul.

Jelen sajtómegjelenés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.hu-srb-ipa.comKét ország, egy cél, közös siker

(x)

Fotó: Gémes Sándor



Európa elitjében Szeged pólósai
Történelmi sikert aratott az A-Híd Szeged Beton férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligájában, hiszen a címvédő szerb Partizan 
Beograd hazai 9-8-as legyőzésével megszerezte csoportja első helyét, s bejutott a legjobb nyolc közé a sorozatban. 
Elképesztő évet produkál 
a szegedi férfi vízilabda! 
Az A-Híd Szeged Be-
ton együttese némi nyári 
játékosmozgást, edzővál-
tást, illetve Körtvélyessy 
Péter elnök fájdalmas 
elvesztését követően hi-
hetetlenül eredményes 
szezont fut. Vincze Ba-
lázs vezetőedző gárdá-
ja csak az ősz folyamán 
bejutott a Bajnokok Ligá-
ja főtáblájára, ahol törté-
nelmi győzelmet aratva 
először Belgrádban verte 
meg az otthon legyőzhe-
tetlen, címvédő Partizan 
Beogradot, veretlenül 
menetelt az OB I őszi 
etapjában, és nem utol-
sósorban története során 
először megnyerte a ma-
gyar kupát. A folytatás-
ban már be-becsúsztak 

botlások – BL-vereség a 
Vasastól, bajnoki kudarc 
Egerben – ám az OB I-ben 
továbbra is listavezető és 
bajnokesélyes a csapat, 
az európai elitsorozatban 
pedig a Partizan ismé-
telt legyőzésével (lassan 
már megszámlálhatatlan 
sok bravúrt hajtva végre) 
fennállása során ugyan-
csak először bejutott a 
negyeddöntőben.

Montenegrói,  
horvát vagy magyar?

„Egy ilyen csoportban 
szerepelni – ahol ott a 
BL-címvédő Partizan 
Beograd, ott a magyar 
bajnok Eger, valamint a 
korábbi sokszoros ma-
gyar bajnok Vasas – igen 

megtisztelő, s ugyanitt e 
csapatok előtt végezni 
még inkább tiszteletre 
méltó eredmény” – érté-
kelte csapata szereplé-
sét a Bajnokok Ligája C 
csoportjában Vincze Ba-
lázs. „A jövőbe tekintve, 
úgy gondolom, azok a 
csoportmásodik csapa-
tok, akiket nekünk sor-
solhatnak, mind verhe-
tőek. Azonban ez nem 
egy mérkőzésről szól. A 
negyeddöntő oda-visz-
szavágós rendszerű pár-
harc, mind a hazai, mind 
az idegenbeli találkozón 
bármi megtörténhet. 
Jómagam játszottam a 
délszláv bajnokságban, 
voltam Budván, voltam 
Herceg Noviban. A mon-
tenegróiak lehet, hogy 
könnyebbnek tűnő lehet-
séges ellenfelek, de sem-
miképpen nem tekint-
hetünk úgy rájuk, mint 
akiken simán tovább le-
het lépni. A harmadik le-
hetőség a horvát Mladost 
Zagreb, sőt állítólag akár 
korábbi csoporttársun-
kat, a Vasast is kaphat-
juk. Akárhogyan is lesz, 
teljesen mindegy, melyik 
tűnik könnyebb rivális-
nak. Európa, azaz gya-
korlatilag a világ legjobb 
nyolc együttese között 

nincs gyenge ellenfél! 
Úgy gondolom, mindenki 
minket akar a csoport-
első közül. Senki nem 
szeretné a Pro Reccót, a 
Jug Dubrovnikot vagy a 
Primorje Rijekát ellenfélül 
kapni a Final Fourba kerü-
lésért, hanem leginkább 
minket szeretnének. An-
nak azonban, aki minket 
akar legyőzni, meg kell 
küzdenie a továbbjutá-
sért, ahogyan nekünk is, 
ha az érem másik oldalát 
nézzük” – fejtette ki a Be-
ton sikerkovács trénere.

Senki sem 
adja olcsón a bőrét

Hasonlóan vélekedett a 
találkozó után neki sze-
gezett kérdésre adott 

válaszában a csapat 
korábbi Európa-bajnok 
balkezes átlövője, Kiss 
Csaba is. „Alapvető cé-
lunk volt csoportgyőze-
lemmel bejutni a legjobb 
nyolc közé, ami talán 
a sorsolásnál egy picit 
kedvező lehet, hiszen a 
csoportmásodikok kö-
zül kapunk valakit – fur-
csa azt mondani, hogy 
gyengébb csapatot, 
hiszen Európa legjobb 
nyolc együttese között 
nincs gyengébb csapat”. 
S e nyolcban – minő ér-
vágás a kontinensbaj-
nok nemzetnek! – nincs 
szerb egység. Ellenben 
van három horvát, két 
montenegrói, két ma-
gyar – micsoda siker 
ez az olimpiai bajnoki 
cím védőjének az olim-

pia évében! – és egy 
olasz. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy a foly-
tatás sétagalopp lenne. 
„A legjobb nyolc között 
dominál a délszláv póló. 
Ha a szerbek nem is, de 
a horvátok és a mon-
tenegróiak ott vannak. 
Nem mondom, hogy egy 
kutya, de igazából ha e 
három nemzet csapata-
iból valamelyiket kapja 
az ember, az nem egy 
leányálom, egyik sem 
könnyebb a másiknál, 
tehát ugyanolyan nehéz 
csatára számíthatunk, 
mint a Partizan elleni 
mérkőzések voltak” – 
vélekedett a belgrádiak 
ellen kulcspillanatokban 
gólokat szerző pólós.

Illés András
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A férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének 
sorsolását lapunk megjelenését követően, március 
2-án, pénteken tartják Rómában. Ekkor dől el, kivel 
kell megmérkőznie a Beton-kemény Vincze-csa-
patnak, s az is, hogy hol rendezik az első össze-
csapást, melyre már biztos, hogy március 14-én, 
szerdán kerül sor.
Látogasson el a SZEGEDma.hu portálra, és tudja 
meg, ki lesz a szegediek ellenfele! Március 14-én 
pedig kövesse a SZEGEDma.hu-n az összecsapás 
online tudósítását!

(x)

Fotó: Gémes Sándor
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RÖhely
a magyar nyelv szépségei

– Tiszta víz a ruhám, és ez a te lelkeden szárad!

– Mostanában a szép dús haj olyan ritka...

– Az üzleti találkozómat egy evőeszközboltnál 
 beszéltem meg. Kések.

– A hóhért grimaszversenyre küldték. 
 Eszméletlen fejeket tud vágni!

– Honnan jött ez, hogy mindent becsmérel?
–  Ócsáról.

– Impotens vagy?  
– Eddig ezt senki sem állította!

–  Hogyan lehet egyszerűen repülőt hajtogatni?
–  Repülő, repülő, repülő...

–  Kannibál harcosok kínálják egymást: „Kérsz egy katonát?”

–  Egy tudóscsoport lázasan kutatja a malária ellenszerét.

– Szondi vásárláskor egy százdukátos aranytallérral fizetett,  
 mire az eladó megkérdezte tőle: „Jó uram, apród nincs?”

Hozzávalók: 30 dkg darált mar-
hahús • őrölt bors • 7 dl marha-
húsleves (kockából) • 1 fej vö-
röshagyma • 1 szál sárgarépa • 
1 közepes fehérrépa • 1 kisebb 
póréhagyma • só 

A tálaláshoz: 
4 tojás sárgája • 1 csokor petre-
zselyemzöld

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

Receptpályázatunk e havi témája: Vannak, akik forrón szeretik
Az emberek mindig tudták, hogy ha mást nem is, de levest mindig kell enni. A legszegényebbek legtöbbször csak zöldségből vagy 
zablisztből készítették, jobb esetben egy kevés hússal. A kevésbé szegények a heti maradékokból főztek levest. Mint „gyógyszer” 
máig is használatos, lévén meleg, könnyű és tápláló, egyszersmind biztosítja a szervezet számára szükséges folyadékmennyiséget. 
Értékeit a fogyókúrázók is könnyen felismerhetik: rostok, fehérjék, ásványi anyagok, vitaminok és végül, de nem utolsósorban víz – 
mindez alacsony kalóriatartalommal. Fogyasztásuknak pedig még nagyobb aktualitást ad a most kezdődő böjtidőszak. Önnek melyik 
a kedvenc levese?
A legötletesebb és -ízesebb receptek beküldői között értékes szakácskönyveket osztunk ki.
A receptleírásokat a következő módon juttassák el szerkesztőségünkbe: pontos hozzávalók megadása, az elkészítés menetének 
részletes ismertetése, hőfokok.

A pályázatokat pontos név, lakcím, telefonszám feltüntetésével a recept@szegedma.hu e-mail címre vagy postai úton a Déli Szó 
magazin szerkesztőségéhez lehet beküldeni, az alábbi címre: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77.

Beküldési határidő: 2012. március 14. (szerda, este 24 óráig).

Eredményhirdetés: 2012. március 16. (péntek)

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

A hónap receptje: Erőleves percek alatt
Az összes zöldséget, a répákat, a póréhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, 
megmossuk, kockákra vágjuk. A vöröshagymát felaprítjuk, és a darált húshoz 
adjuk. A hozzávalókat fazékba tesszük, és leöntjük 3 deci vízzel. Megsózzuk, 
teszünk hozzá egy csipetnyi frissen őrölt fekete borsot, és fedő alatt 10 percig 
főzzük, majd felöntjük 7 deci húslevessel. Összekeverjük, 10 percig tovább 
főzzük, s a tűzről levéve pár percig állni hagyjuk. Utána  finom szitán vagy sűrű 
vásznon átszűrjük. Az átszűrt levest újra felforrósítjuk. Tálaláskor a tányérokba 
1-1 tojássárgáját csúsztatunk, és rámerjük a forró, átszűrt levest. A petrezse-
lyem leveleit letépkedjük, apróra vágjuk, és gazdagon meghintjük vele a levest. 
A főtt húst és zöldségeket külön tányéron kínáljuk mellette.


