
6. oldal

7. oldal

Kötelező  
gázKészüléK-ellenőrzés
A hazánk hat megyéjében jelenlévő Égáz-Dégáz működé-
si területén tavaly 33 felhasználói baleset történt, idén 
pedig 16, és még a fűtési szezon előtt állunk. Több mint 
3 millió háztartásban használnak gázenergiát, s legké-
sőbb 2016 végéig mindegyikben felülvizsgálatot kell vé-
geztetnie a tulajdonosnak. Azt, hogy kik végezhetik el a 
vizsgálatot, előírja a miniszteri rendelet, ám az árakat a 
piac diktálja majd. Szegeden 76 ezer fogyasztót tart szá-
mon az Égáz-Dégáz, közülük 72 ezer lakossági. A kötelez-
vény tartalmazza, hogy milyen szempontok alapján kell 
elvégezni a felülvizsgálatot, s egy nyomtatványon jelezni 
kell azt is, hogy milyen munkálatokat kell az ingatlantu-
lajdonosnak elvégeztetnie szükség esetén. A vizsgálatot 
végző gázszerelőnek felülvizsgálatra jogosító engedéllyel 
kell rendelkeznie vagy gázipari technikusi végzettséggel.

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.

November első két napja a megemlékezés időszaka hagyományaink közt.  
Elsején Mindenszenteket, másodikán a halottak napját ünnepeljük, gyertya-
fény és virágszirom díszíti a sírokat.
A temetőkben ilyenkor 
a csend csendül. Nem 
szimfónia ez, nem is kon-
cert, egy lágy dallam, ami 
valahol mindannyinkban 
ring, s visszahangzik egy 
kicsit, ha máskor nem, 
novembere első két nap-
ján mindig. Mert bármi-
lyen távol is kerülünk 
a haláltól, e két napon 
bizony mindenki szem-
benéz vele. Elvesztett 
szerettei tükrében. A Bel-
városi temetőbe idén sem 
lehet behajtani autóval. 
De a rendszer tavaly már 
jól vizsgázott: elektromos 
kisvonat szállította a kilá-
togatókat, ahogy idén is, 
és a 800 férőhelyes par-
kolóban pedig rendben 

állhatják le a járműveiket 
a megemlékezők, ráadá-
sul a tömegközlekedés is 
sűríti járatait a halottak 
napi ünnepkör idején. De 
mind az összes szegedi 
temetőben (a Belvárosi-
ban, a református temető-
ben, Alsóvároson, Tápén, 
Gyálán, Kiskundorozs-
mán és a Dugonicsban a 
Rózsa utcánál) meghosz-
szabbított nyitvatartással 
fogadják a látogatókat.
Változik a tömegközle-
kedési menetrend is, 
november 1. és 4. között 
gyakrabban közlekedik a 
3F-es villamos, este 7-ig 
20 perces követési idő-
vel jár majd. A rendőrség 
megerősített szolgálattal 

lesz jelen a temetőkben. 
Holtjainkra emlékezve az 
egyik legszebb megvilágí-
tása a november esték-
nek pedig a mécsesek, 
gyertyák táncoló fénye, 
mely úgy festi meg a te-
metőt, hogy még a nem 
hívők is megállnak egy 
lélegzetre („lélekzetre”). A 
régi időkben természetes 
volt, hogy a születéssel 
az elmúlás is megérke-
zik. Idegen, kellemtelen 
mindez, a transzcendens 
világot bolygató érzés 
manapság, és sajnos a 
piacorientált világunkban 
kijelenthetjük azt is, hogy 
nem kifizetődő tudatosí-
tanunk: létünkkel együtt 
jár a mulandóság. Pedig 

a születésünkhöz semmi 
más biztos élettörténést 
nem tudunk párosítani, 
mint a halált. És ha tet-
szik, ha nem, ezzel szem-
be kell nézni, el kell fogad-
ni, fel kell dolgozni, ezzel 
a tudattal kell együtt él-
nünk. A szembenézés 
pedig egyenlő az emléke-
zéssel. Amíg emlékezünk 
azokra, akik nyomot hagy-
tak, köztünk voltak, sze-
rettek és szerettük őket, 
addig élők maradnak. 
Emlékezzünk, mert ránk 
is emlékeznek majd!

Írásaink e témában a 
4-5. oldalon olvashatóak.

Bemutatkozott médiacsoportunk
Az egyházközségi lapok találkozóján szerkesztőségünk is képviseltette magát.  >>
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Új focipályát kap Móraváros
Az MLSZ pályázatán nyert pénzből építenek műfüves pályát.  >>

7. oldal

Állami gondozottak sportnapja
Az ÁGOTA szervezésében sportolhattak és versenyezhettek a gyerekek.  >>

MécseseK a teMetőKben –  
befelé fordító fény

a MesKete  
tanyasi Mesevilága 

Alig 10 percre a 74-es busz gyálaréti végállomás-
tól igazi tanyasi környezet fogadja a látogatókat, 
rackajuhokkal, mangalica disznókkal, tehenekkel, 
lovakkal és szárnyasokkal. A Szilágyi-major terü-
letén bérel a Meskete Alapítvány egy három és fél 
hektáros területet, ahol különböző népi építésze-
ti megoldásokkal, faépítményekkel, fajátékokkal 
alakítanak ki tanösvényt, kalandparkot. Az alapít-
vány a Sport és Egészség Tanösvény létesítése 
DAOP-5.1.3-11-2011-0041 nevű pályázaton nyert 
25 millió forintos uniós támogatást a projektre. 
A tervek szerint még az idén elkezdődhetnek a 
munkálatok, s az időjárástól függően akár már 
tavasszal fogadhatja az iskolás csoportokat a ta-
nyasi hangulatban felépült kalandpark.

Cikkünket a 3. oldalon olvashatják.

Fotók: Gémes Sándor
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szegeden is Kötelező 
a gázKészüléK-ellenőrzés
Hazánkban több mint 3 millió háztartásban használnak gázenergiát, s legkésőbb 2016 végéig mindegyikben felülvizs-
gálatot kell végeztetnie a tulajdonosnak. Azt, hogy kik végezhetik el a vizsgálatot, előírja a rendelet, ám az árakat a piac 
diktálja majd. Tavaly csak az Égáz-Dégáz működési területén történt 33 baleset.

Egyelőre senki sem tudja, 
mennyibe fog kerülni a 
lakosoknak a gázkészü-
lékek és csatlakozó veze-
tékek műszaki-biztonsági 
felülvizsgálata, amit mi-
niszteri rendelet ír elő. Az 
ingatlantulajdonos kötele-
zettsége elvégeztetni ezt, 
majd a készülékeknél öt-
évente, a csatlakozó veze-
tékeknél pedig tízévente 
kell megismételni a felül-
vizsgálatot. Szegeden 76 
ezer fogyasztót tart szá-
mon az Égáz-Dégáz, közü-
lük 72 ezer lakossági.

Megelőzhető balesetek

„Már a 2003-as gáztör-
vény megteremtette an-
nak a lehetőségét, hogy 
a felhasználói gázcsat-
lakozó rendszerek és a 
felhasználói rendszerek-
nek az ötévenkénti felül-
vizsgálatát el kell végez-
nie a tulajdonosnak. Az 
ezt szabályzó miniszteri 
rendelet azonban csak 
most szeptemberben je-
lent meg” – tájékoztatott 
Berkes Gábor. Az Égáz-
Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
osztályvezetője elmond-
ta, gyakorlatilag minden 
csatlakozóvezetéket és 
felhasználói berendezést 
felül kell vizsgálni, ez alól 
csak a gázfelhasználói 
technológiák képeznek ki-
vételével.
A műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat arra vonatko-
zik, hogy a létesítéskori 
szabályoknak megfelel-e 
a mostani rendszer, illet-
ve az üzemeltetésnek a 

biztonsága fennáll-e. Ber-
kes Gábor hangsúlyozta, 
mindez azért fontos, mert 
hazánk hat megyéjében 
jelenlévő Égáz-Dégáz mű-
ködési területén tavaly 
33 felhasználói baleset 
történt, idén pedig 16, és 
még a fűtési szezon előtt 
állunk. A balesetek dön-
tő része visszavezethető 
arra, hogy nem megfelelő 
állapotúak voltak a rend-
szerek.

Elavult készülékek

Az Égáz-Dégáz osztály-
vezetője közölte, három 
kategóriába sorolják a 
felülvizsgált lakásokat, 
megfelelt, feltételekkel 
megfelelt, illetve nem fe-
lelt meg. „Ez utóbbi kate-
gória azt jelenti, hogy élet- 
és vagyonbiztonságot 
veszélyeztet, ilyenkor a fe-
lülvizsgálatot végző nem 
mérlegelhet, köteles az 
okot megszüntetni, akár 
úgy, hogy elzárja a készü-
lék előtti gázcsapot” – je-
gyezte meg. A rendelet 
tartalmazza, hogy milyen 
szempontok alapján kell 
elvégezni a felülvizsgála-
tot, s egy nyomtatványon 
jelezni kell azt is, hogy 
milyen munkálatokat kell 
az ingatlantulajdonosnak 
elvégeztetnie szükség ese-
tén.
A társasházaknál sok el-
avult készülék van, pél-
dául égésbiztosító nélküli 
tűzhellyel is találkozott 
már Szundy Gábor, s 
olyan vízmelegítőkkel és 
bojlerekkel is, melyeket 

biztosan le kell szerel-
ni. A gázvezeték és ké-
szülékszerelő mestertől 
megtudtuk, az egykori 
lakásszövetkezeti tulajdo-
nú Palánkban például 80 
lakást vizsgált, ezek 40 
százaléka nem megfelelő 
minősítést kapott, ugyan-
ennyi feltételekkel felelt 
meg, és csak 20 százalék 
felelt meg minden szem-
pontból. A szakember 
több olyan helyen is járt, 
ahol tervek és engedélyek 
nélkül végeztek átalakítá-
sokat, ami szintén prob-
lémákat okoz a műszaki-
biztonsági felülvizsgálat 
során.

Ismeretlen árak

Berkes Gábor lapunk-
nak elmondta, a rendelet 
pontosan leírja, ki végez-
heti el a felülvizsgálatot, 
műszaki biztonsági felül-
vizsgálatra jogosító enge-
déllyel kell rendelkeznie 
a gázszerelőknek vagy 
gázipari technikusoknak. 
Megjegyezte, a mérnöki 
kamara nyilvántartásá-
ban szereplő tervezői és 
szakértői jogosultsággal 
rendelkező szakemberek 
számára a rendelet nem 
írja elő a kiegészítő kép-
zést. Szundy Gábor évek-
kel ezelőtt megszerezte 
a szükséges papírokat. 
Hozzátette, több szakma-
belit ismer, akinek meg-
van a megfelelő képesí-
tése, mégsem végzik ezt 
a fajta felülvizsgálatot. 
Megjegyezte, a rendelet 
szeptemberi életbelépé-

se bizonyára többeket 
sarkall majd a tanfolyam 
elvégzésére.
Azt, hogy milyen anyagi 
vonzata lesz a rendelet 
által kötelezően előírt el-

lenőrzésnek, nem tudta 
megmondani az Égáz-
Dégáz osztályvezetője, a 
piac fogja meghatározni, 
hogy milyen mélyen kell 
a zsebükbe nyúlniuk az 
ingatlantulajdonosoknak. 
Berkes szerint nagyon el-
térőek lehetnek az árak, 
ami függhet attól is, hogy 
az adott ingatlanban egy 
gáztűzhelyt kell-e meg-
vizsgálni, vagy épp a 
melegvíz és a fűtés is ilyen 
rendszerről működik.
Szundy Gábor szerint is 
jelentős eltérések lesz-
nek a felülvizsgálati dí-
jakban, így érdemes lesz 
utánanéznie a lakosok-
nak, hogy kire bízzák ezt a 
feladatot. „Az 1981 előtt 
épült házaknál más prob-
lémák is adódhatnak, 
számtalan helyen ugyanis 
nincsenek meg a tervek a 
gázszolgáltatónál. Akkori-
ban Szegeden például a 
Délép, a MÁV és az építő-
szövetkezet egyaránt épí-
tett ki hálózatot, a Dégáz 
csak a mérőt vitte ki. Ahol 
nincs tervrajz, ott állapot-
felmérést kell készíttetni, 
ami pénzbe kerül” – ma-

gyarázta a gázvezeték és 
készülékszerelő mester.
Meghatározott az is, hogy 
meddig kell elvégeztetni 
a felülvizsgálatot, 2016. 
december végéig azon-
ban minden ingatlantu-
lajdonos köteles erre. Az 
üzembe helyezés évét ve-
szi alapul a rendelet, ha 
1981. január elseje előtt 
helyezték üzembe a rend-
szert, akkor 2013. dec-
ember végéig, az 1981 
és 1993 között üzembe 
helyezetteknél 2014. dec-
ember 31-e, az 1994 és 
2003 közöttieknél pedig 
2015 vége a felülvizsgá-
lati határidő. A 2004-e 
után üzembe helyezett 
készülékek és csatlakozó 
vezetékek esetében pedig 
2016 vége a felülvizsgálat 
határideje. A szeptember 
elsején életbe lépett ren-
delet arra azonban nem 
tér ki, hogy azok, akik 
elmulasztják határidőig 
ellenőriztetni készüléke-
iket, milyen szankcióra 
számíthatnak.

Fotó: Gémes Sándor

Varga Anna

Fotók: Gémes Sándor
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Járt már használtkerékpár-árverésen, vagy tudja, mi az a bálafogócska? A Meskete Gyermek Alapítvány tanösvény építésére  
elnyert pályázatának nyitányaként megtapasztalhatta, a hangulat és az élmény páratlan volt – alig 10 percre a várostól.

Használt kerékpárok aukci-
óját tartották Gyálarét ha-
tárában, volt borkóstoló és 
mangalicakolbász, a gyere-
keknek bálafogócska, sár-
kányeregetés, állatsimoga-
tás. Alig 10 percre a 74-es 
busz gyálaréti végállomás-
tól igazi tanyasi környe-
zet fogadja a látogatókat, 
rackajuhokkal, mangalica 
disznókkal, tehenekkel, 
lovakkal és szárnyasok-
kal. A Szilágyi-major terü-
letén bérel az alapítvány 
egy három és fél hektáros 
területet, ahol különböző 
népi építészeti megoldá-
sokkal, faépítményekkel, 
fajátékokkal alakítanak ki 
tanösvényt, kalandparkot. 
Az alapítvány a Sport és 

Egészség Tanösvény létesí-
tése DAOP-5.1.3-11-2011-
0041 nevű pályázaton 
nyert 25 millió forintos uni-
ós támogatást a projektre.
„Nagycsaládosok vagyunk, 
és a gyermekeink már 
kiskoruk óta jártak ide, 
szerveztünk az osztályaik-
nak gyermeknapokat, és 
nagyon pozitív visszajel-
zések érkeztek. A gyerme-
kek felnőttek ugyan, de 
az iskolákkal a kapcsolat 
megmaradt, és rendszere-
sen érdeklődtek azóta is a 
kirándulási lehetőségről” 
– mesélt az ötlet alapjai-
ról Oláhné Szántó Mária, a 
Meskete alapítója, kiemel-
ve, hogy a Szilágyi-major-
nak rengeteg az előnye, 

nagy területen fekszik, le-
gelők, ártér közelében, van 
fás terület is, nyulak, őzek, 
rókák és rengeteg madár 
él a környéken. Közel fek-
szik a városhoz, helyi járatú 
busszal elérhető, és mégis 
igazi, vidéki, tanyai világba 
csöppen az ide látogató. 
„Így adta magát az ötlet, 
hogy ha már van egy alapít-
ványunk, akkor keressünk 
hozzá egy pályázatot, amit 
e területhez is kapcsolha-
tunk. Az eszközök, melyek-
ből a kalandpark felépül 
majd, nem tipikusan sport- 
és játékeszközök lesznek, 
hanem népi, tájjellegű épít-
mények, a kukoricagórék-
tól kezdve a csűrökig, ame-
lyek közt játszva régen a 

vidéki gyerekek felnőttek, 
másztak, bújócskáztak, 

erősödtek. Úgy gondoltuk, 
hogy ugyanezt a hangula-
tot felidézve most is vonzó 
és hasznos kis parkot vará-
zsolhatunk ide” – mesélte 
az alapító.
Megtudtuk, hogy fél év 
alatt felépülhet az egész 
park. A tervek már elké-
szültek, októberig kiírják a 
közbeszerzést, a kivitele-
zés már nem túl hosszadal-
mas folyamat, hiszen előre 
legyártott faszerkezetekről 
van szó, melyeknek beton-
alapot kell lefektetni. A pá-
lyázathoz több oldalas kér-
dőíves felmérés is készült, 
amelyből kiderült, hogy ko-
moly igény mutatkozik egy 
ilyen parkra. „Az első más-
fél év alatt a pályázat értel-
mében ingyenes belépést 
biztosítunk a csoportok-
nak, később is úgy gondol-
tuk, hogy a fenntartását, 

a szociális létesítmények 
üzemeltetését finanszíroz-
nánk csak a belépőkből. 
Hosszú távú terveink kö-
zött szeretnénk építeni az 
ópusztaszeri emlékpark-
ban létesítetthez hason-
ló, földbe vájt kunyhókat, 
ez lesz a tanösvénynek 
a második fokozata. Már 
felvettük a kapcsolatot 
Trogmayer Ottóval, a Móra 
Ferenc Múzeum korábbi 
igazgatójával, ő lesz a se-
gítségünk a korabeli föld-
házak felépítésében. Ekkor 
már többnapos nyári tábo-
rok szervezésére is nyílik 
lehetőség, itt van közel a 
Tisza, lehet természetvé-
delmi, biológus- vagy épp 
csillagásztábort tartani” 
– tudtuk meg a távlati ter-
veket is.

tanyasi Mesevilágot épít a MesKete

Dobó Csaba

Fotók: Gémes Sándor
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a halál az élő tabutéMa
Ha nem rázza meg életünket egy-egy közeli haláleset, a halállal általában novemberben, a Mindenszentek és a halottak 
napján szoktunk foglalkozni. Az utóbbi időben, úgy tűnik, a modern világ egyik tabutémája lett. Emellett mind gyakrab-
ban szembesülünk halálos kimenetelű eseményekkel, balesetekkel, természeti katasztrófákkal, gyilkosságokkal.

A halállal, meghalással 
foglalkozó tudományág, a 
tanatológia szakemberei 
úgy tartják, annak ellené-
re, hogy nap mint nap köz-
vetlen vagy közvetett úton, 
a filmek, a televízió közve-
títésével mindenki szem-
tanúja lehet a halálnak, 
nehéz szembesülni vele, 
beszélni róla. A szülők-
ben, nevelőkben felvetődik 
ilyenkor a kérdés, hogy a 
gyerekeket meg kell-e kí-
mélni az olyan szomorú 
témáktól, mint a halál, a 
temetés, az elmúlás.

A világ számos országá-
ban oktatják, felkészítik a 
halál megértésére, elfoga-
dására az embereket már 
egészen kisgyermekkoruk-
tól kezdve, óvodai, iskolai 
oktató-nevelő programok 
része ez a sokak számára 
igencsak kényes kérdés. 
Azért foglalkoznak már az 
óvodában, iskolában ezek-
kel a témákkal, hogy a gye-
rekek amennyire tudják, 
megértsék a halál fogal-
mát, és hogy a felnőttek-
nek is könnyebb legyen e 
fájó dolgokról beszélni.

A régmúlt időkben, ami-
kor még a természet 
sokkal közelebb állt hoz-
zánk, az emberek otthon 
születtek és haltak meg, 
a gyerekek már egészen 
kiskortól kezdve közvet-
len kapcsolatban voltak a 
halállal, a modellek útján 
való tanulással elsajátítot-
ták azokat a szokásokat, 
rítusokat, amelyek a halál, 
a temetés részei voltak, 
és nem tűnt olyan nagyon 
távolinak, ismeretlennek 
és félelmetesnek a halál. 
Réges-régen még a karon 

ülő kicsiket is odavitték 
a haldoklóhoz elbúcsúz-
ni. Őseink tudták, hogyan 
kell a gyászolókhoz szólni, 
tudták, mit jelent a gyász. 
És mindennek megvolt a 
miértje.
A legnehezebb feladat az, 
amikor a gyermekkel kell 
tudatni valamelyik szülő, 
nagyszülő halálának té-
nyét. Bennünk, felnőttek-
ben pedig felmerül: hogyan 
kezeljük mi a halál kérdé-
sét? Vannak, akik egyene-
sen elutasítják, hogy a ha-
lállal foglalkozzanak.

Nagy Mária Ilona 1936-
ban mérte fel először, tette 
kutatás tárgyává, hogyan 
alakul, hogyan fejlődik a 
gyermekek haláltudata. 
(Számos nyugati lexikon 
szerint vele kezdődik a ha-
lál tudományos megisme-
rése, a tanatológia.) Akkori 
felismerései még ma is ér-
vényesek. Nem szabad ki-
hagyni Polcz Alaine ismert 
magyarországi tanatológus 
munkásságát és könyveit 
sem, amelyek közül az Élet 
és halál titkai című meg-
könnyíti a szülőknek, hogy 

természetes, egyszerű 
módon válaszolhassanak 
a gyermekekben felme-
rülő kérdésekre. A kevés, 
gyerekekhez szóló könyv 
közül kiemeljük a Janó Ma-
nó-sorozatban megjelent 
Victoria Ryan Ha meghal 
a nagyszülő vagy Ted és 
Jenny O’ Neal Ha rossz dol-
gok történnek című köte-
tét, ezek sokat segíthetnek 
szülőknek és gyerekeknek 
megbirkózni a vesztesé-
gekkel járó fájdalommal.

gyöKereK a 4. századtól és a KúdúsKalács
November első hete, melyet régen halottak hetének is neveztek, az Istenbe és az örök életbe vetett remény kifejezésé-
nek időszaka. November elseje – Mindenszentek – a megdicsőült egyház ünnepe, míg másodika a földön küzdő egyház 
ünnepélyes megemlékezése a tisztítótűzben szenvedő lelkekről.

November elsején ünnepli 
a római katolikus egyház 
azokat a szentjeit, akiknek 
nincs külön ünnepük a li-
turgikus kalendáriumban, 
illetve mindazon elhunyt 
híveket, akik – függetle-
nül attól, hogy az egyház 
szentté vagy boldoggá 
avatta-e őket – eljutot-
tak az üdvösségre, azaz 
részesülnek Isten színről 
színre látásában. Ezzel az 
egyház az egyszerű hívek 
számára is kifejezi, hogy 
minden keresztény ember 
az üdvösség letéteménye-
se, és meghívása van Is-
ten országába.
A katolikus hagyomány 
szerint az élő és elhalt hí-
vek titokzatos közösséget 
alkotnak a szentek egyes-
ségében, egymásért kö-
nyörögnek, helytállanak. 
Ennek alapján beszélünk 
küzdő egyházról (Ecclesia 

militans), mely a földön élő 
lelkek közössége, szen-
vedő egyházról (Ecclesia 
patiens), mely a meg-
halt, de még a tisztítóhe-
lyen szenvedő lelkeké, 
és diadalmas egyházról 
(Ecclesia triumphans), mely  
a már mennyekbe jutott, 
üdvözült hívek társasága. 
Mindenszentekkor mind-
azon megdicsőült lelkeket 
ünnepeljük, akikről meg-
számlálhatatlan sokasá-
guk miatt a kalendárium 
külön, név szerint nem 
emlékezhet meg. Ide tar-
toznak az életszentség hí-
rében meghaltakon kívül 
mindazok, akik a tisztító-
tűzben megtisztulva már 
megérkeztek a mennyor-
szágba – írja a Magyar Ka-
tolikus Lexikon.
Az ünnep a 4. század vége 
felé jelent meg a bizánci 
keresztények között, 380 

körül a pünkösd utáni első 
vasárnapon az összes vér-
tanúról egy napon, együtt is 
megemlékeztek.
A halottakról való gon-
doskodás ősidőktől fog-
va jelen van az embe-
riség történetében, az 
ókori Rómában is külön 
ünnepnapot szenteltek 
az elhunytaknak, ez volt  
a feralia volt. Az egyház-
ban Szent Odilo clunyi 
apát kezdeményezte, hogy  
miután Mindenszentek 
ünnepén az egyház meg-
emlékezik a mennyország 
szentjeiről, másnap az 
összes elhunytnak legyen 
a napja. 998-tól tartják az 
ünnepet, mely a 11. szá-
zadban a clunyi bencések 
hatására széles körben 
elterjedt, majd Róma a 
14. században fogadta 
be. A szegedi tájon egé-
szen a legújabb időkig 

a hagyományőrző csa-
ládok már Mindenszen-
tek ünnepén fehér üres 
kalácsot szoktak sütni. 
Régi szegedi polgárasz-
szonyok mézzel vonták 
be a tetejét. Jellegzetes 
alsótanyai alakjában fo-
nadék, amelyet perec-
be foglaltak bele. Ez a 
Mindönszentök kalácsa, 
másként kúdúskalács, 
amelyet délután sírjaik-
hoz igyekezve, a temető 
kapujában várakozó kol-
dusoknak osztogattak az-
zal a kéréssel, hogy ők is 
emlékezzenek meg a csa-
lád halottairól. A koldusok 
könyörgését a régi szege-
di hagyomány különösen 
foganatosnak tartotta. A 
Tápén sütött, briós for-
májú kis fonottkalácsnak 
kúdústuborék a neve.

Fotó: Gémes Sándor
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Koszorúvásár a Marson – a vásárlóK 
rohaMára az utolsó héten száMítanaK
Mindenszentekre készült a Mars téri piac is, idén új helyet kaptak a koszorúárusok. Kisebb koszorúkat már 400 forint 
körül is kínálnak, míg a díszesebb nagyobbakért 3500 forintot is elkérnek.

„Jelenleg 78 koszorúáru-
sunk van, és körülbelül 25 
vágott virágárus jelentke-
zett” – tájékoztatott Erdei 
Péter, a piacot üzemeltető  
cég vezetője. A szezonális 
virágárusokon kívül közel 
hatvanan folyamatosan 
jelen vannak a piacon, a 
nagycsarnok középső két 
sorában kínálják a vágott- 
és cserepes virágokat, 
továbbá egy virágüzlet is 
található a Mars téren. A 
Szegedi Vásár és Piac Kft. 
ügyvezetője hozzátette, 
egyetlen szabad aszta-
luk sincs, a nagycsarnok 
teljesen megtelt, mely-
nek börtön felőli végén 
biztosítottak idén helyet 
a koszorúárusoknak. „Az 
volt a célunk, hogy egy 
kupacban legyenek a ko-
szorúsok, s azzal, hogy a 
nagycsarnokban kaptak 
helyet, helyrebillen a piac 
egyensúlya is. Szeretnénk, 
hogy a szegedi lakosság is 
megszokja, hogy nemcsak 
a sátras piacnál lehet vá-
sárolni vagy a csarnok 
első 2-3 asztalnál, hanem 

van élet a csarnok másik, 
börtön felőli végében is” – 
magyarázta Erdei. Tavaly 
Mindenszentek előtt a 
futósoron kaptak helyet a 
koszorúsok, ám az a meg-
oldás a kinti árusoknak 
okozott bosszúságot, így 
kerültek idén a nagycsar-
nokba. A vágott virágokat 
a lakossági parkolóban 
kínálják, többen autóról 
árusítanak.
A nagycsarnokot végigjár-
va láttunk kis koszorúkat 
350-400 forintért, 7-800-
ért is kínáltak termésekkel 
díszítetteket, a nagyobb, 
egyedi összeállítások pe-
dig körülbelül háromezer 
forintba kerülnek. A ter-
mészetes anyagokból és 
termésekből készült koszo-
rúk mellett a hagyományos 
műanyagkoszorúkból is 
van választék, egyik helyen 
például ezerötszáz forintért 
lehet vásárolni műfenyő 
koszorút, melyet műanyag 
virágok ékesítenek. „Klasz-
szikus” művirág koszorút 
pedig 750, 2550 forintért 
is forintért láttunk.

„Az a tapasztalatunk, hogy 
Mindenszentek előtt egy 
héttel indul meg a vásár-
lók rohama, mindenki az 
utolsó pillanatra hagyja a 

vásárlást. Egyelőre még 
csak felmérik a terepet” – 
nyilatkozta lapunknak Deák 
Anett koszorúárus. Hozzá-
tette, van, aki kimondottan 

a régi stílusú, művirágból 
készült koszorúkat keresi, 
de egyre felkapottabbak az 
egyedi, termésekkel díszí-
tettek. Azt tapasztalja, so-

kat változott a vevők ízlése, 
az idősebbek is keresik a 
modernebb stílusú koszo-
rúkat.

KieMelt figyeleM és  
biztosítás a teMetőKnél
A Mindenszentek és a halottak napja miatti minden évben 
jelentős forgalmi változások és kiemelt biztonsági intézkedé-
sek várhatóak. A legtöbb változás a Belvárosi temetőt érinti.
A Belvárosi temető területé-
re csak rokkant igazolvány-
nyal lehet majd behajtani, a 
temető területén és a kör-
nyékén négy parkoló várja 
majd az autósokat, mintegy 
800 parkolóhellyel.
A Szegedi Testamentum 
Kft. Szegeden, Kiskundo-
rozsmán, Tápén és Gyálán 
kezel temetőket, közel 42 
ezer sírhellyel. A tavaly 
már bevált 30 személyes 
elektromos kisvonatot is-
mét forgalomba állítják 
a legnagyobb, Belváro-

si temetőben, amely 10 
megállóval szállítja folya-
matosan a látogatókat a 
sírok között. A rendőrség is 
kiemelt, megerősített szol-
gálattal készül, mintegy 70 
fő 870 órában biztosít a 
hétvégén Szeged 4 teme-
tőjénél. Ez állandó nappali 
felügyeletet és éjszakára 
visszatérő járőrszolgálatot 
jelent. A munkájukat a vá-
rosőrség és a polgárőrség 
segíti. Ebben az időszak-
ban az alkalmi lopások, 
egyedi bűnesetek a jel-

lemzőek. Ezért a rendőr-
ség munkatársai minden 
évben felhívják a lakosok 
figyelmét arra, hogy ha el-
utaznak vidékre, ne hagy-
ják őrizetlenül a lakásukat, 
a csengőt iktassák ki. Ha 
az autójukkal parkolnak, 
akkor ne hagyjanak benne 
semmit. A kerékpárokat fix 
tárgyakhoz zárják a látoga-
tók, a temető területén pe-
dig egy percre se hagyják 
őrizetlenül a dolgaikat.

DSZ

Varga Anna

Menetrend, nyitva tartás

2012. október 29. (hétfő) és október 31. (szerda) között, őszi tanítási szü-
net, iskolaszüneti munkanapi menetrend, a 3, 3F villamosvonalon „halottak 
napi” menetrend. 2012. november 1. (csütörtök), Mindenszentek–munka-
szüneti nap vasárnapi menetrend, a 3F villamosvonalon „halottak napi” 
menetrend. 2012. november 2. (péntek), munkanap áthelyezés–pihenőnap 
vasárnapi menetrenddel, a 3, 3F villamosvonalon „halottak napi” menet-
rend. 2012. november 3. (szombat), 4. (vasárnap) vasárnapi menetrend, 
a 3, 3F villamosvonalon „halottak napi” menetrend (mely szerint a 3F-es 
villamos Tarján – Fonógyári út szakaszon 7.00-19.20 közt 20 percenként 
közlekedik, visszafelé pedig 7.39-19.59 közt szintén 20 percenként követik 
egymást a járatok). A temetők is meghosszabbított nyitva tartással várják 
a látogatókat, reggel nyolctól este nyolcig lehet virágokat és gyertyákat 
kivinni a sírokhoz.

Fotók: Gémes Sándor
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MédiacsoportunK is beMutatKozott 
a sajtóapostoloK találKozóján
A Szegedi Média Központ sajtótermékeivel is megismerkedtek a résztvevők az egyházközségi lapok és internetes olda-
lak szerkesztőinek XI. országos találkozóján Szegeden, október közepén.

A Magyar Katolikus Újság-
író Szövetség (MAKÚSZ) 
rendezvényét a Szeged–
Csanádi Egyházmegye és 
az alsóvárosi ferencesek 
közreműködésével tartot-
ták meg a csongrádi me-
gyeszékhelyen három na-
pon át.
Az ország minden pontjáról 
érkezett résztvevőket Kiss-
Rigó László megyés püspök 
köszöntötte a Gál Ferenc 
Hittudományi Főiskolán, 
majd a szakmai program 
keretében Antal Zsolt, az 
intézmény docense mutat-
ta be a Szeged–Csanádi 
Egyházmegye médiumait. 
Testvériesség és feladatori-
entáltság – egy plébániai 
lap küldetése és létrejötté-
nek lehetséges módozatai 
címmel kerekasztal-beszél-
getést szerveztek Szerda-
helyi Csongor, a Ferences 

Sajtóközpont igazgatója 
vezetésével, valamint Kiss 
Imre, Bajnai István és Ivá-
nyi László plébánosok rész-
vételével.
Ugyanitt számos további 
hasznos és izgalmas elő-
adást hallgathattak meg 
az érdeklődők. A Szege-
di Média Központról és 
annak sajtótermékeiről 
(SZEGEDma.hu hírportál, 
Telin TV, Déli Szó Szeged 
havilap) Pintér M. Lajos 
főszerkesztő (alsó ké-
pünkön) beszélt a közön-
ségnek. Kiemelte, milyen 
fontos küldetést tölt be az 
egyre inkább bulvárosodó 
médiakörnyezetben a ma-
gát elkötelezetten a kon-
zervatív, keresztény, polgá-
ri értékrend és a közösségi 
gondolkodás mentén meg-
határozó szegedi média-
csoport. Vázolta a jövő, a fejlesztés irányait és lehe-

tőségeit is, leszögezve, hogy 
továbbra is a lehető legszo-
rosabb együttműködésre 
törekednek az egyházakkal, 
így kiemelten a Szeged-
Csanádi Egyházmegyével a 
vallási élettől a gyermekvé-
delmen át egészen a sport 
területéig.
A műhelymunkából is kivet-
ték a részüket a Szegedi Mé-
dia Központ szakemberei. 
Operatőr-fotóriporterünk, 
Vörös Csaba a különböző 
kiadványok fotókészítésé-
ről vezetett gyakorlatot, 

fotó-,  illetve sajtótechnikai, 
fotózásismereti bemutatót 
tartott.
Vas Zoltán, a kunszent-
mártoni polgármesteri 
hivatal sajtóreferense, a 
helyi lap szerkesztője és a 
plébániai képviselőtestü-
let tagja Tények és hírek, 
avagy egy plébánia kom-
munikációja a társada-
lommal című előadásában 
mutatta be a Kunszent-
mártoni Hírlapot. Lengyel 
Erzsébet, a Don Bosco 
Szalézi Társaság sajtórefe-
rense ismertette a szalézi 

centenárium jubileumi 
programjait; és felhívta a 
figyelmet a 13–18 éves 
katolikus fiatalok részére 
meghirdetett, az ünnephez 
kapcsolódó vetélkedőre. 
Pálfalviné Ősze Judit, a 
Veszprémi Érsekségi Tu-
risztikai Központ igazgató-
ja rövid ismertetést adott a 
Szaléziánumról. Elmondta: 
az új intézmény egy külön-
leges, interaktív múzeum, 
amely az uniós támogatás-
ból felújított Biró-Giczey pa-
lotában várja a látogatókat.
A találkozó keretében 

a felújított ferences lá-
togatóközpontban A tö-
megmédia mint az új 
evangelizáció eszköze 
címmel Bartucz Katalin, a 
Szeged-Csanádi Egyház-
megye médiareferense 
vezetésével kerekasztal-
beszélgetést folytatott 
kerekasztal-beszélgetést 
Povedák István néprajz-
kutató, Bodonovics Jenő 
médiabiztos és Zelena 
András, a VTV Szeged 
ügyvezető igazgató-főszer-
kesztője.

Fotók: Gémes Sándor
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állaMi gondozott és családban  
élő gyerMeKeK fociztaK együtt
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és az ÁGOTA Alapítvány közös szervezésé-
ben több mint fél ezer gyermek focizott a SZVSE-pályán az ÁGOTA-futballkupáért és a számtalan nyereményért.

 „A sport összeköt min-
ket” – mondta el köszön-
tőjében Ivány Tamás, a 
Szeged 2011 technikai 
igazgatója, amikor azt a 
csaknem fél ezer gyermek-
védelmi gondoskodásban 
élő gyermeket és fiatalt 
köszöntötte, akik baráta-
ikkal és osztálytársaikkal 
együtt pályára léptek az 
október 20-i sportnapon. 
A Szeged-Csanádi Egyház-
megye Szent Ágota Gyer-
mekvédelmi Szolgáltatója 
és az ÁGOTA Alapítvány 

közös szervezésében va-
lósulhatott meg ez a nem 
mindennapi sportrendez-
vény, mely része annak az 
integrációs programsoro-
zatnak, melyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
szociális család- és ifjú-
ságügyekért felelős állam-
titkársága, illetve annak 
vezetője, Soltész Miklós 
államtitkár támogat.
„Kiss-Rigó László szeged-
csanádi megyés püspök 
és Soltész Miklós számos 
módon igyekeznek segí-

teni az állami gondosko-
dásban élők társadalmi 
beilleszkedését. Az egy-
házmegye komoly társa-
dalmi feladatot vállalt, 
amikor több megye gyer-
mekvédelmi szakellátását 
fenntartásba vette át, és 
igyekszik azóta is a lehető 
leghatékonyabb szakmai 
programot megvalósítani 
a gyermekek érdekében. 
A jövőben kialakítan-
dó sportéletrend ennek 
szerves részét képezi” 
– mondta el Kothencz Já-
nos (alsó képünkön) az 
egyházmegye gyermek- és 
ifjúságvédelmi főigazga-
tója, az ÁGOTA vezetője. 
„Modellt kívánunk nyújta-
ni ahhoz is, hogy érdemes 
szorgalmazni az állami 
gondozottak családba fo-
gadhatóságát. Ez a nap 
azt bizonyította számunk-
ra, hogy a gyermekeink 
nemcsak sportszerűen 
képesek játszani, de olyan 
szolidaritást is képesek 
megvalósítani, amit csak 
ritkán tapasztal az ember” 
– tette hozzá a főigazgató.
Olyan vegyes csapatok 
léptek pályára, melyekben 
a családból kiemelt gyer-
mekek együtt küzdöttek 
a családban élő ismerőse-

ikkel és osztálytársaikkal. 
Összesen közel 40 egység 
vetélkedett a kivételes al-
kalomból. „Számos kate-
góriában zajlottak díjazá-
sok: a gólkirálytól a legjobb 
kapuson át egészen a leg-
ügyesebb szurkolócsopor-
tig, minden lehetőséget 
megragadtunk annak érde-
kében, hogy a gyermeke-
ket megjutalmazhassuk” 
– közölte a programsorozat 
másik főszervezője, Szabó-
né Szívos Ildikó, aki arról 
is tájékoztatott, hogy a 

programsorozat hatására 
a nevelőszülői hivatásvál-
lalások felélénkültek, így 
egyre több gyermek kerül-
het családba. Az integrá-
ciós programsorozatba az 
elmúlt hónapok alatt közel 
15 000 embert sikerült 
bevonni, s az előítéletek 
csökkenésével, a család-
ba fogadások száma is 
ugrásszerűen megnőtt. A 

sportkupa első helyezését 
végül a tápéi Dr. Foltán Jó-
zsef Gyermekotthon lakói 
érték el, a második helyen 
a hajósi Haynald otthon 
gyermekei végeztek, a do-
bogó harmadik fokára a 
makói fiatalok állhattak. A 
rendezvényt fő támogatja 
a MOL – Új Európa Alapít-
vány volt.

A sportbAn  
is első

Élő (online)  
közvetítések  
nap mint nap!

u

d

Szeged 2011

Beton

Szedeák

UTC

Pick

SZVSE

Tisza Volán SC

Universitas

k

Műfüves pálya épül Móravároson
Az MLSZ országos pályaépítési programjának egyik fontos szegedi állomása volt az 
a két bizottsági ülés, ahol egyhangúlag támogák az MLSZ és önkormányzat közötti 
szerződéstervezetet, mely alapján Móravároson egy új, műfüves futballpálya épülhet.

A vagyongazdálkodási és 
a pénzügyi bizottság is 
támogatta az MLSZ pá-
lyaépítési programjához 
kapcsolódóan a szegedi 
önkormányzat és a szövet-
ség között létrejövő szerző-
dést, melynek értelmében 
a társasági adókedvezmé-
nyeknek köszönhetően 28 

millió forintból új, műfüves 
pályát kap Móraváros, a 
Móra Balázs Sport- és Sza-
badidőközpont területén.
„Napokon belül elkészül 
a megyében két 105×60-
as méretű nagypálya, az 
egyik Mórahalmon, a má-
sik Algyőn, valamint egy 
20×40-es kispálya Üllé-

sen. Ehhez a programhoz 
most csatlakozott Szeged 
is, az üllésihez hasonló pá-
lya megépítésével. Amint 
megtörténik a labdarúgó-
szövetséggel a szerződés 
aláírása, illetve az önerő 
utalása, akkor 28 millió 
forinttal gazdagodik Sze-
ged város sportélete – ez 

a fejlesztés az utánpótlás-
nevelést és a tömegspor-
tot fogja szolgálni. Mindez 
többek között azért is fon-
tos, mert abban az infra-
strukturális helyzetben, 
amelyben megyénk lab-
darúgása van, minden le-
hetőséget és pályaépítési 
programot ki kell használ-
ni. Ha hasonló ütemben 
halad majd az ügy, mint a 
két bizottsági ülésen, ak-
kor másfél hónapon belül 
a Csongrád megyei labda-
rúgás 100 éves évforduló-
ját négy új műfüves pályá-
val tudjuk megünnepelni. 
Szeretném megköszönni a 
politikusoknak azt a fele-
lősségvállalást, amit párt-
színektől mentesen tettek, 
és támogatták a szegedi 
beruházást” – nyilatkozta 
lapunknak Nógrádi Tibor, 
az MLSZ Csongrád megyei 
területi igazgatója.

Dobó Csaba
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szegedi színeK – józsi 
A celebség oltára előtt lebo-
ruló világunkban épp azok-
nak az embereknek az apró 
bájai, kedvessége vagy épp 
mosolyt fakasztó lénye tűnik 
el, akik minden városnak a 
valódi színét adhatják meg, 
akikre azt mondjuk: jópofa 
figura. Rovatunkban minden 
hónapban bemutatunk egy-
egy szegedi színes jelensé-
get. Ezúttal Farkas József 
„állt modellt” nekünk, aki a 
szerkesztőségünk előtti jár-
dát tartja rendben, de gyako-
ri vendég a Mars téri piacon 
és a labdarúgómeccseken. 
Igazi mindenes ő, egy kis ap-
róért, egy csésze kávéért ki-
pakolja a padokat, kihúzza a 
kukát, vagy épp felsöpör.  Ha 
bárki találkozik Józsival, kö-
szöntse őt ismerősként, hív-
ja meg egy kávéra és mondja 
meg neki, mikor játszik hét-
végén a Szeged.
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Hozzávalók: 

• 4 nagyobb csirkecomb
• 60 dkg sütőtök (sonkatök)
• 10 dkg húsos, füstölt szalonna
• 2 ek. margarin
• 8 gerezd fokhagyma
• 3 kis fej hagyma
• 1 ágacska rozmaring
• 0,5 dl száraz fehérbor
• 30 dkg burgonya
• ízlés szerint: só, bors
• a sütéshez: olaj

a hónap receptje: csirKecoMb szalonnás sütőtöKKel

A csirkecombokat megmossuk, besózzuk. A sütőtököt meghámozzuk, magjait 
eltávolítjuk, 2x2 cm-es kockákra vágjuk. A csirkecombokat szárazra töröljük, a 
felforrósított margarinban hirtelen megpirítjuk. Megszórjuk borssal, hozzáadjuk 
az áttört fokhagymát, aláöntjük a bort, és fedő alatt puhára pároljuk, pirosra 
sütjük. Közben az apróra felkockázott szalonnát megpirítjuk. Hozzáadjuk a sü-
tőtököt, a negyedekbe vágott hagymákat, valamint a leöblített rozmaring ágacs-
kát, sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt, saját levében 15 percig pároljuk. Meg-
hámozzuk, megmossuk a burgonyákat, kis kockákra vágjuk, és a felforrósított 
olajban aranybarnára sütjük. A csirkecombokat tálra rendezzük. A pecsenyelét 
zsírtalanítjuk, a sütőtökhöz öntjük, összeforraljuk, utánaízesítjük, és a hús mel-
lé-köré rendezzük. Sült burgonyával és esetleg zöld salátával körítve tálaljuk.

halasztást Kapott a riteK –  
deceMberben Kell utalniuK 50 Milliót a városnaK
Mihálffy Lajos: A város pénzügyi hozzáállása nehezen tolerálható
A RITEK Zrt. napi működéséhez és kereskedelmi tevékenységéhez elengedhetetlen, hogy tartalékokkal rendelkezzen. Ezért volt 
számukra szükséges, hogy a város felé történő 50 milliós befizetésüket átütemezzék decemberre.

Idén 9 millió forinttal kap 
kevesebbet a fenntartó 
önkormányzattól a Regi-
onális Információtechno-
lógiai Központ (RITEK), 
továbbá a cégnél kelet-
kezett 170 milliós ered-

ménytartalékot is elvonja 
a város egy közgyűlési 
döntés értelmében. 120 
milliót határidőre átutalt 
az önkormányzatok felada-
taihoz szoftvereket gyártó 
cég, a szeptember végi 

befizetés átütemezéséről 
pedig a közgyűlés döntött, 
természetesen vitáktól sem 
mentesen. Kalmár Ferenc 
ez irányú sürgősségi indít-
ványa végül 15 igent (Fi-
desz-KDNP, Jobbik, LMP) 
és 13 nemet (MSZP, Sza-
bad Város) kapott.
„A cég számláján közel tíz 
év alatt összegyűlt 170 
millió forintos eredményt 
tavaly ősszel kezdték el 
piszkálni, kétszer is a köz-
gyűlés előtt volt, hogy ezt 
az összeget kapja meg a 
város. Idén februárban a 
költségvetésbe beéget-
ték ezt oly módon, hogy 
két részletben kell átutal-
nunk. 120 millió forintot 
már megkaptak, szeptem-
ber végéig lett volna ese-
dékes a fennmaradó 50 
millió utalása” – ecsetelte 
Mihálffy Lajos.

A RITEK Zrt. vezérigazga-
tója korábban arra kér-
te a képviselőket a cég 
biztonságos működése 
érdekében, hogy ne kell-
jen az összes eredmény-
tartalékukat a városnak 
átutalniuk, elégedjenek 
meg például annak kéthar-
madával. „Akkor a hivatal 
részéről azt mondták, nyu-
godjak meg, tulajdonosi 
kezességvállalással – úgy-
nevezett komfortlevéllel 
– működési hitelkerethez 
segíti a céget a város, 
mindez azonban csak szó-
beli ígéret maradt” – je-
gyezte meg. A RITEK Zrt. 
nem kapott 50 milliós hi-
telt, nincs ugyanis elegen-
dő ingatlanfedezetük, így 
nyereségessége ellenére 
a megkeresett pénzinté-
zetek elzárkóztak a hitel 
folyósításától.

A cég kereskedelmi tevé-
kenysége és napi működé-
se miatt elengedhetetlen, 
hogy tartalékokkal ren-
delkezzen, s az év eleje is 
kritikus időszak, sokszor 
csúsznak az utalások. „A 
szegedi önkormányzat 
például hónapokig nem 
fizet nekünk. Idén volt a 
legrosszabb, júniusban 
fizettek ki 50 milliót, vagy-
is 5 havi díjat” – közölte 
Mihálffy.
Annak, hogy a város kés-
ve utal, több oka is van, 
egyrészt a céggel kötött 
szerződést meg kell újí-
tani, és a költségvetést 
is februárban fogadja el 
a testület. Mindez ön-
magában azonban nem 
indokolja az 5 havi elma-
radást Mihálffy szerint. Hi-
ába vannak folyamatosan 
megbízásai a RITEK-nek, 

egyes kifizetések elhúzód-
nak, a vezérigazgató ezért 
sem tartja szerencsésnek, 
hogy december közepéig 
át kell utalnia az 50 millió 
forintot. „A városnak ez a 
fajta pénzügyi hozzáállása 
nehezen tolerálható a cég 
részéről” – jegyezte meg.
A RITEK Zrt. vezérigazga-
tója leszögezte, idén is 
bővültek, legutóbb Szek-
szárdon szereztek plusz 
szolgáltatási területet, 
és pályázatokon is részt 
vesznek. Mihálffy idén 
is nyereséges évzárásra 
számít, vagyis azt, hogy az 
önkormányzat évről évre 
csökkenti a nekik utalt 
összeget, el tudja viselni 
a RITEK, ám tartalékokra 
szükségük van a napi mű-
ködéshez is. 

Fotó: Gémes Sándor

Varga Anna


