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A Szegedi Nemzeti Színház 
átalakítása június elején meg-
kezdődött. A nyár végéig tartó 
munkálatok során megújul a 
teátrum energetikai rendszere, 
így jelentősen csökkennek az 
üzemeltetési költségek és javul 
a közönség komfortérzete. 

Bár július 28-ára kitűzték az 
idei Operettfalu időpontját, él a 
fölhívás is, mely a rendezvény 
megmentése érdekében született. 
A szervezők és a polgármester 
mindent megtesznek, hogy meg-
tarthassák a gálát. A vendégek 
pedig nem csak a zenét élvezhet-
nék, de a főtér új közvilágítását 
is megcsodálhatnák.

Gregor József operaénekes, 
Kass János grafikusművész, 
Király Levente színművész, 
Zsigmond Vilmos operatőr, 
Szőkefalvi-Nagy Béla matema-
tikus – csak néhány név Sze-
ged díszpolgárainak sorából. 
E tekintélyes társaságnak lett 
tagja május végén Dobozy Attila 
orvos, bőrgyógyász, egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja. A fris-
sen kitüntetett 73 éves profesz-
szorral beszélgettünk.
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Kitekintő

A szülők igényeinek megfelelően indíta-
nak nyári napközis tábort a településen.

Szeptembertől már várja 
a legkisebbeket a korsze-
rű, minden igényt kielégí-
tő bölcsőde.

Nyári táboroK 
zSombóN

Minden aMi Szeged 

Több tízezren - köztük nagyon 
sok külföldi és hazai vendég - vet-
tek részt májusban a 10 napig tar-
tó Szeged-napi rendezvényeken. 
Sokszor mozdulni is alig lehetett 
a belvárosban. Idén nagykorúvá 
vált a borfesztivál, lévén, hogy 
már a tizennyolcadikat rendez-

ték a Széchenyi téren, ahol 156 
kiállító, 120 pincészet kínálta 
nedűjét. A platánok hűvösében 
felállított padok mindennap zsú-
folásig megteltek. A borverseny 
fődíját Günzer Tamás 2011-es 
villányi chardonnay-ja nyerte. 

A Nobel-díjas tudós neve a sze-
gediek akaratából kerül az új köz-
pont homlokzatára. A névadás 
első körében több száz javaslatból 
az Agóra stratégiai testülete vá-
lasztott ki ötöt. A második körben 
ezekre lehetett szavazni, ekkor 
kapta Szent-Györgyi Albert a leg-
több voksot. 

Méltó módon, a város egyik nagy büszkesé-
géről, Szent-Györgyi Albertről nevezték el az 
épülő szegedi Agórát. Az új közművelődési 
központ kulcsát a kivitelező szeptemberben 
adja át az önkormányzatnak, az első láto-
gatók leghamarabb év végén léphetnek a 
négyszintes létesítménybe.

 Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 2. oldalon
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Az elismeréssel együtt elnyerte 
a Szeged város bora 2012 címet 
is. Günzer Tamás borát 130 be-
nevezett tétel közül választotta 

a legjobbnak a szakmai zsűri. 
A Klauzál téren a gasztroudvar-
ban 41 árus kínálta portékáját: 
mag yar élelmiszereket, bort, 
pálinkát, házilag készített sört 

kóstolhattak a vendégek. A Dóm 
téren három napon át ingyenes 
nagykoncerteket rendeztek. Fel-
lépett itt többek között a Heaven 
Street Seven, a Quimby, Balázs 
Fecó és a Budapest Bár. A szegedi 
hídivásár az ország egyik legna-
gyobb kézműves seregszemléje, 
ahol több mint 200 magyar, illetve 
Kárpát-medencei mesterember, 
kézműves, iparművész kínálta 
portékáját. Annyian voltak a hí-
don és környékén, hogy a vásári 

séta 1 kilométere akár két órába 
is beletelhetett. Volt itt minden 
a ropogós csülöktől és fejedel-
mi kürtőskalácstól a marhabőr 
övön, fatálon és karikás ostoron 
át a kesztyűbábig és csattogós 
lepkéig. A városháza előtt tartott 
díszközgyűlésen adták át Sze-
ged kitüntetéseit. A város leg-
magasabb rangú elismerését, a 
díszpolgári címet Dobozy Attila 
bőrgyógyász professzor, akadé-
mikus vehette át. 

Botka László elmondta, a be-
ruházás teljes költsége 417 millió 
forint, ennek egy része KEOP-os 
uniós pályázaton elnyert pénz. 
Szeged szerencsés helyzetben 
van, hiszen a színház felújítása, 
korszerűsítése a város számára 
kiemelten fontos. A mai gazdasági 
helyzetben pedig kevés önkor-
mányzat tud áldozni erre, mond-
ta Botka László polgármester. A 
szegedi teátrumot a népszerű, 
bécsi székhelyű Fellner és Helmer 
nevű építésziroda tervezte, amely 
mintegy 50 színházat építtetett 
a térségben. Nevükhöz fűződik 
még a Vígszínház, a kecskeméti, 

kolozsvári teátrum vagy a bé-
csi Volkstheater megtervezése. 
Az akkori épületet 1883. október 
14- én adták át. Az eredeti épület 
átadásakor még 1800 férőhelyes 
volt a színház, de a felújításokkal 
az ülőhelyek száma folyamatosan 
csökkent, ma 670-en férnek el a 
nézőtéren. A legutóbbi átalakítás 
óta új követelmények jelentkeztek, 
egyre több biztonsági, energe-
tikai, tűzvédelmi kritériumnak 
kell megfelelnie a műemlékké 
nyilvánított épületnek. Az intéz-
mény energetikai rendszerének 
felújítása azt jelenti, hogy a kivi-
telező korszerűsíti a fűtési és lég-
technikai elemeket, lecseréli a 144 

nyílászárót és azok szigetelését. A 
régi radiátorokat - amelyeket egy-
általán nem lehetett szabályozni 

- újakra váltja, az alagsorba saját 
kazánokat szerelnek be, mert 
eddig a színház a meleg vizet a 
szomszédos bíróság épületének 
udvarán lévő kazánokból nyerte 
nem kis hőveszteség árán.

Gyüdi Sándor igazgató szerint 
az, hogy az épület műemléki vé-
delem alatt áll, igen megnehezíti 
a munkát. Nagyon óvatosan és 
körültekintően szabad hozzákez-
deni a rekonstrukciós munkála-
tokhoz. Az egyik legnehezebb 
feladat az előtérben található 
márványlapok felszedése. Ezek 
alatt ugyanis korábban padló-
fűtést alakítottak ki, amely so-
sem üzemelt. Ez a rendszer most 
szintén ki lesz cserélve, amihez 
egy időre el kell távolítani a 
Kubából kapott márványokat, 
mondta az igazgató. A légtechni-
ka ugyancsak megújul, így nagy-
mértékben javul majd a nézők 
komfortérzete, és tűzvédelmi 
szempontból is biztonságosabbá 

válik az épület, tette még hozzá 
Gyüdi Sándor.

Az építkezés miatt le kellett 
zárni a Deák Ferenc utcát, azon-
ban a kivitelező igyekszik mi-
nél kevesebb kellemetlenséget 
okozni a környék lakóinak és 
az erre közlekedőknek. A kivi-
telező augusztus 31-éig dolgozik 
az épületen. A teátrum október 
6-án, a nemzetközi operafesz-
tivál nyitóestjével tárja ki újra 
kapuit, de számos program vár-
ja a közönséget a 2012/2013-as 
évadban is. Műsorra tűzzük pél-
dául P.I. Csajkovszkij Diótörőjét. 
November 16-án ismét musicalt 
láthatnak a nézők: a Dale Was-
serman és Mitch Leigh jegyezte 
La Mancha lovagját. A gyerekek-
nek egy opera is készül, Ránki 
György Pomádé király új ruhája 
című művét január 13-án mutat-
juk be. Februárban Huszka Jenő 
Mária főhadnagy című operett-
jét, míg márciusban Giuseppe 
Verdi Rigoletto című operáját 
állítjuk színpadra – mondta Gyü-
di Sándor.

 Folytatás az 1. oldalról

Eddigi pályája során számos 
kitüntetést, díjat vehetett már 
át. Hol áll a rangsorban az ön-
kormányzat által adományo-
zott Szeged város díszpolgára 
cím?
Számomra a díszpolgári cím a 

legkedvesebb. Kaptam már Szé-
chenyi-díjat, ami rangban talán 
a díszpolgári kitüntetés előtt áll, 
de nekem a szülőhelyemtől kapott 
elismerés a legkedvesebb.

Miért?
Először is azért, mert lokálpat-

rióta ember vagyok. Nagyon sze-
retem Szegedet. Az egész életem 
a Tisza partjához kötődik, s nem-
csak azért, mert ez a város a szüle-
tési helyem, hanem azért is, mert 
a családom ezer szállal kapcso-
lódik Szegedhez. Nekem Szeged 
elsősorban befogadóvárost jelent, 
hiszen az 1920-as trianoni béke-
szerződés után Magyarországtól 
hatalmas területeket csatoltak el. 
Anyai nagyanyámék a Zsil-völ-
gyéből, apámék pedig Temesvár 
környékéről érkeztek Szegedre. 
De ha a feleségem rokonságát 
nézem, akkor elmondhatom, hogy 
anyósomék a Felvidékről, apó-
somék pedig a volt Jugoszlávia 
területéről jöttek Szegedre. Mind-
annyiunkat ez a város fogadott 
be. Ide jöttek „gyüttmöntként”, és 
lakást, iskoláztatást, megélhetést 
kaptak. Ez számomra mai szem-
mel visszanézve is csodálatos! 
Hozzáteszem, hogy én egész éle-
temben egy helyen dolgoztam 
Szegeden, az egyetemen, amit 
szintén ez a város fogadott be 
1920-ban!

Ön szerint mi Szeged legna-
gyobb értéke?
Úgy vélem, hogy ma Szeged-

nek az egyeteme a legnagyobb 
értéke. Ismert, hogy 30 ezren ta-
nulnak az egyetemen, vagyis a 
180 ezres város minden hatodik 

lakója egyetemi hallgató. Közel 
hatezren dolgoznak az egyete-
men. Ebben az ínséges világban, 
amikor oly sok a munkanélküli, 
Szegeden legalább hatezer család 
innen kapja a kenyeret vagy a 
kenyerének egyik részét. Ez ha-
talmas szó! Az ország és a világ 
más részéből érkező hallgatók 
itt költik el a pénzüket, hiszen 
Szegeden bérelnek lakást, vásá-
rolnak, esznek-isznak, utaznak, 
amivel a helyi vállalkozásokat 
gazdagítják. A város hangulata is 
nagy értékkel bír, hiszen a fiata-
los, pezsgő kulturális élet sokakat 
vonz a Tisza partjára.

Mi az ars poeticája?
Értelemszerűen a legfonto-

sabbnak a betegeket tartom, hi-
szen orvos vagyok. A másik fon-
tos dolog az életemben a tanítás, 
hiszen tanár is vagyok. Nagyon 
sokat köszönhetek a munkatár-
saimnak. Egymástól tanultunk, 
eg ymást tanítottuk. A közös 
munkának köszönhető minden, 
amit ebben a házban elértünk. 
Úgy vélem, hogy az országban a 
szegedi bőrgyógyászati klinika a 
legjobb. Ebben a házban a korábbi 
munkatársaim közül hatan írtak 
akadémiai doktori értekezést. Volt 
olyan időszak, amikor a három 
vidéki egyetem bőrgyógyásza-
ti klinikáját a korábban nálunk 
dolgozó munkatársaink vezették. 
Egyéni szenvedélyem a kutatás.

És most éppen min dolgozik?
A pikkelysömör örökletessé-

gével kapcsolatosan végzek vizs-
gálatokat.

Kivel és mivel tölti legszíve-
sebben a szabadidejét?
A családommal és olvasás-

sal. Amióta nyugdíjas vagyok, 
három-négy hónapot is a Balato-
non töltök ilyenkor, mert imádom 
a vizet. Kedvenc elfoglaltságom 
még a képzőművészet, nagyon 
szeretem a festményeket.

Szeged Napja
ünnepségsorozat

Programok

Portré

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról

Dobozy AttilA:
„Ez A város fogADott bE”
Beszélgetés Szeged új díszpolgárával

Fejlesztések Szegeden

Megújul Szeged egyik 
legpatináSabb épülete

Szegedi KiStérSégi híreK 2012. 06. • 2. oldal



Habár csak egy napos volt, mégis a Szigeti Csárdás Napok elnevezést kapta a 
hagyományteremtő céllal megszervezett néptáncfesztivál. Tiszaszigeten május 
19-én gyűltek össze a magyar és a határontúli táncosok. 

Huszonhatról harminchat főre emelkedik az algyői Bóbita Bölcsőde férőhely-
száma az intézmény bővítésével. Így lehetővé válik, hogy megszűnjön a várólista 
és felvételt nyerjen minden kisgyermek a nagyközség bölcsődéjébe.

Programok a Kistérségben

Programok a KistérségbenKultúra

Valamikor áprilisban jelentette 
be az oktatási tárca, hogy rövi-
debb lesz a nyári szünet, mert a 
szülők alig-alig tudják megoldani 
a gyermekek felügyeletét. De a 
felvetés egye-
lőre csak öt-
let maradt és 
most megint 
itt van a nya-
kunkon a vakáció, idén kereken 
tizenegy hét, miközben a házas-
párok döntő többsége legfeljebb 
két-három hétre tud elszabadulni 
munkahelyéről. Ha nincsenek 
hadra fogható nagyszülők, baj 
van, mert két és fél hónapot meg-
oldani nehéz feladat.  

Miután Zsombó abban a sze-
rencsés helyzetben van, hogy 
alacsony a munkanélküliség a 
településen, így itt is szülői igény 
merült fel arra vonatkozóan, hogy 
az iskola nyújtson segítséget a 
gyermekek nyári felügyeletében. 
Előzetes felmérést követően kide-

rült, nagy az érdeklődés egy 8-16-
ig nyitva tartó napközis táborra. 

Minimum 30 diák rendszere-
sen szeretné ezt a tábort látogatni, 
ezért kezdtünk bele a tervezésbe 

- fogalmazott 
Pálmai Péter, 
a  z s o m b ó i 
Szent I m r e 
Katolikus Ál-

talános Iskola igazgatója.
Milyen korosztályú gyerme-
keket várnak?
Elsőtől nyolcadik osztályig 

várjuk diákjaink jelentkezését. 
Mindennap három pedagógus 
felügyeli a fiatalokat, így lesz 
csoportbontás is. Attól sem kell 
tartaniuk a diákoknak, hogy az is-
kolában tanulással kell tölteniük 
napjaikat, a kézműves szakkörön 
keresztül a biciklitúráig számos 
érdekes programmal készülünk 
a nyárra. 

Meddig lehet jelentkezni a 
táborba?

Nyáron módosulhat minden 
család programja, így előfordul-
hat, hogy szükség van a napközis 
táborra. Természetesen bármikor 
be lehet iratni a gyermekeket, ez 
nincs határidőhöz kötve. A vaká-
ció kezdetétől augusztus 20-ig 
várjuk a tanulókat.

Milyen költségekkel jár a nyári 
felügyelet?
A tábor ingyenes, csupán az 

ebédért kell a szülőknek napi 500 
forintot fizetni.

Más településről érkezhetnek 
fiatalok?
Az iskola által szervezett nap-

közis táborba csak a zsombói is-
kola diákjai   jelentkezhetnek, de 
településünk, az elmúlt évekhez 
hasonlóan, számos lehetőséget 
kínál a diákoknak a kikapcsoló-
dásra - ezt már a polgármester 
mondja. Gyuris Zsolt hozzátette, 
idén is lesz például kalamajka 
tábor, sportlövő-, karate-, kézi-
labda- és lovas-tábor. A közössé-

gi ház által rendezett kalamajka 
táborban elsősorban kézműves 
foglalkozásokon vehetnek részt 
a fiatalok, népi iparművészektől 
leshetik el a legjobb fogásokat, il-
letve az agyagozás mellett süthet-
nek akár mézeskalácsot is. Ez egy 
igazi ottalvós, sátorozós tábor lesz, 
amelynek Kiskunmajsa ad otthont. 

Napközis jellegű rendszerben 
szerveződnek viszont a sport-
táborok, ahova a legkisebbektől 
kezdve az álatlános iskolásokon 
keresztül a középiskolás fiatalo-
kig mindenki jelentkezhet. Az 
sem feltétel, hogy valaki „pro-
fi“ sportoló legyen, elég az is, ha 
csak érdeklődik az adott sportág 
iránt és szívesen megismerked-
ne mondjuk a sportlövészettel, 
vagy lovaglással - tette hozzá a 
településvezető. 

A részletekről a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskolában és 
a helyi önkormányzatnál lehet 
érdeklődni.

Algyő nagyközség önkormány-
zata sikeres pályázatot nyújtott 
be a Bóbita Bölcsőde bővítésé-
re. A 35 millió 900 ezer forintos 
beruházás során az épület föld-
szintjén kialakítanak egy új cso-
portszobát, akadálymentesített 
mosdóval. A tetőtérben – annak 
további beépítésével – teakonyha, 
mosókonyha, tárolóhelyiségek és 
irattár kap helyet, valamint az 
épület bővítésével kerti játékrak-
tár, hulladéktároló, kerékpár- és 
babakocsi tároló és a gyermekek 
részére egy nyári pancsoló-per-
metező kialakítása is része a 
projektnek.

A beruházás megvalósítását a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
az Új Széchenyi Terv „Dél-alföldi 
Operatív Program Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című konstrukciójá-
ból 34 millió 105 ezer forint visz-
sza nem térítendő támogatással 
segíti. Az építkezés várhatóan 

nyáron megkezdődik és decem-
berig be is fejeződik.

A projekt megvalósításával a 
település kisgyermekes család-
jait érintő probléma oldódik meg, 
mivel a jelenleg 26 fős bölcsőde 
férőhelyszáma 36 főre emelkedik.

Algyőn 2007 szeptemberében 
nyitották meg a bölcsődét. Az ön-
kor mány zat 
maximálisan 
t á m o g a t j a 
a bölcsődét 
anyagilag és szakmailag egy-
aránt.

 – Az 5 éves jubileumra iga-
zán szép ajándék a harmadik 
csoportszoba kialakítása. Jelen-
leg 26 kisgyermekre 5 gondozó 
vigyáz naponta – nyilatkozta 
lapunknak Jankovicsné Veres 
Katalin, az Egyesített Szociá-
lis Intézmény (ESZI) vezetője. A 
helyi önkormányzat 2004-ben 
hozta létre az Egyesített Szo-
ciális I n t é z -

ményt, amely egyesíti az Idősek 
Napközi Otthonát, a Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálatot, 
valamint a Védőnői Szolgálatot. 
Az ESZI-hez tartozik a Bóbita 
Bölcsőde is. Jankovicsné Veres 
Katalin elmondása szerint 2007 
óta folyamatosan emelkedett 
a bölcsődébe járó gyermekek 

száma. – Az 
elmúlt évek-
b en s ok a n 
költöztek ki 

Szegedről Algyőre, köztük kis-
gyermekes családok vagy olyan 
házaspárok, akik gyermeket vál-
laltak – adott magyarázatot az 
intézményvezető arra, miért nőtt 
a gyermeklétszám a bölcsődé-
ben. Jankovicsné Veres Katalin 
elmondása szerint már várólis-
ta is van a Bóbita Bölcsődében, 
de – mint hangsúlyozta – az új, 
harmadik csoportszoba kiala-
kításával lehetővé válik, hogy 
megszűnjön a várólista és felvé-
telt nyerjen minden kisgyermek 

a bölcsődébe.

Átalakul szeptembertől a kis-
térség közoktatási intézménye, 
de a tagóvodák és iskolák elne-
vezése, helyzete nem változik. 
Az intézmény sikeres tanévet zár, 
szeptembertől pedig változatlan 
célokkal és bővülő pedagógus-

létszámmal folytatódik a munka. 
Gera Tibor főigazgatót tanév végi 
összegzésre kértük.

Az új köznevelési törvény nyo-
mán a kistérségi közoktatási in-
tézmény kettéválik. A Szeged és 

nyári TáBorok Zsombón ÁtAlAkulÁs 
A kistérségi 
közoktAtÁsbAn
Sikeres tanév után

Szekeres Olga főszervező el-
mondta, hat tánccsoport mintegy 
háromszáz táncosa találkozott a 
határmenti településen, hogy a 
helyieket szórakoztassa. 

Miért tar tották fontosnak, 
hogy egy ilyen hagyomány-
őrző rendezvényt életre hív-
janak? - kérdezzük Bodó Imre 
polgármestert.
Határmenti településként kie-

melten fontos, hogy ápoljuk a ha-
táron átnyúló kapcsolatainkat. 
Első alkalommal rendeztük meg 
ezt a néptáncfesztivált.  Testvér-
településeinkkel közösen úgy 
gondoltuk, hogy a határon túl 
élő, kultúrát, zenét, táncot sze-
rető embereket érdemes lenne 
megszólítani, ennek a hitnek a 
jegyében született ez a fesztivál. 

Mely települések kaptak meg-
hívást? 
Itt voltak mások mellett Deszk 

legjobb táncosai, de érkeztek cso-
portok Törökkanizsáról Adáról és 
Csókáról is. 

Egy ilyen rendezvény megszer-
vezése nagyon költséges. Miből 
fedezték a kiadásokat?
A forrást uniós pályázat útján 

teremtettük elő, továbbá a feszti-

vált az önkormányzat és számos 
civil szervezet is támogatta. 

Hogyan fogadta a lakosság a 
fesztivált?
Őszinte leszek, nagyobb ér-

deklődésre számítottunk. Én sze-
mély szerint szerettem volna, ha 
többen kijönnek a rendezvényre. 
Csalódást okozott, hogy ez nem 
így történt. Talán azért voltunk 
a vártnál kevesebben, mert első 
rendezvény lévén nem kapott elég 
nagy hírverést az esemény, legkö-
zelebb biztosan körültekintőbbek 
leszünk ezen a téren.

Ez azt jelenti, hogy lesz leg-
közelebb?
Természetesen, nemcsak jö-

vőre, hanem azután is, minden 
évben szeretnénk megrendezni a 
néptáncfesztivált. Bízom benne, 
hogy sikerül  előteremteni mind-
ehhez az anyagi feltételeket és 
azt is remélem, hogy egyre több 
embert sikerül kicsalogatnunk az 
ilyen és ehhez hasonló rendez-
vényekre. 

Mit gondol, miért voltak ezúttal 
a vártnál kevesebben?
1994 óta veszek részt önkor-

mányzati munkában, az elmúlt 
közel húsz év tapasztalata az, 
hogy megsokasodtak a kultu-

rális rendezvények, miközben 
az érdeklődés csökkent. A gaz-
dasági válság sajnos erre is rá-
nyomta bélyegét, pedig a legtöbb 
program ilyenkor ingyenes. A 
járulékos költségek azonban vél-
hetően megterhelik az emberek 
pénztárcáját, gondolok itt a finom 
sültekre, sörökre, vattacukorra, 
ami ilyenkor minden családban 
közkedvelt elemózsia. Úgy dön-
töttem, hogy az év második felé-
ben más típusú rendezvényeket 
szervezünk majd Tiszaszigeten. 
Célom, hogy a Faluházat meg-
töltsük tartalommal, és nemcsak 
a fiatalokat, hanem a középkor-
osztályt és az idősebbeket is rá-
vegyük arra, hogy mozduljanak 
ki otthonaikból. A tervek között 
különböző könyvbemutatók, fel-
olvasó estek szervezése szerepel. 
Erre a téli hónapok tökéletesen 
megfelelőek lesznek, de ne sza-
ladjunk ennyire előre. Két hét 
múlva avatjuk fel a megújult 
Szent Antal templomot. 100 éves 
lesz a helyi imaház, amely kiváló 
akusztikával rendelkezik. A jövő-
ben ezt is szeretnénk kihasználni 
és olyan koncerteket szervezni, 
amelyek illenek a templomi kö-
zegbe.

„Az elmúlt években sokan költöztek 
ki szegedről...”

„A nyári napközis táborokba el-
sőtől nyolcadik osztályig várják 
a diákokat”

Szigeti Csárdás Napok 36 millió forintból bővül 
az algyői bóbita bölcsőde
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 Folytatás az 1. oldalról
A csaknem teljesen uniós tá-

mogatású, több mint 2 milliárdos 
beruházás célja, hogy bemutassa 
Szeged tudományos és kulturális 
értékeit. A fenntartó önkormány-
zat azon szervezetekkel, intéz-
ményekkel közösen rendezi be 
a létesítményt, melyekkel együtt 
pályázott a forrásokért. A Szegedi 
Tudományegyetem Informató-
rium nevű programját költözte-
ti be, mely a számítástechnika 
legújabb eredményeit vonultatja 
fel. Ennek mintegy „előzménye” 
lesz a Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság infor-
matikatörténeti gyűjteménye. A 
Szegedi Biológiai Központ lát-
ványlaboratóriumot létesít, az 
önkormányzat pedig ide helyezi 
át a Százszorszép Gyermekházat. 
A gyermekek számára tágas és 
modern közösségi terek, színház-

terem, tudományos műhelyek és 
játszóház kerülnek kialakításra 
a meglévő szakkörök és progra-
mok megtartásával. Folyamato-
san lesznek időszaki kiállítások, 
és a tervek szerint bemutatkozik 
a szegedi lézerközpont is.

Solymos László alpolgármes-
ter szerint az Agóra látványosan 
ötvözi az oktatási és az idegen-
forgalmi célokat. Bár sokan a bu-
dapesti Csodák Palotájához 

hasonlítják, a létesítmény nagy-
ban különbözik majd attól. Eddig 
Győrben nyílt hasonló központ 
az ottani értékek bemutatására. 
Mint az alpolgármester mondta, 
kis túlzással 0-99 éves korig min-
denki talál majd magának 
programot a Szent-Györ-
gyi Albert Agórában.

A Határtalanul program célja, 
hogy magyarországi és határon 
túli mag yar diákok találkoz-
hassanak, ismerkedhessenek 
egymás életével, szokásaival. A 
Hansági harmadszor vett részt 
a projektben, ezúttal csaknem 
1 millió 260 ezer forintot nyert a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től. 
Keveiné Mészáros Erika iskola-
igazgató elmondta, ez az összeg 
az utazási és a szállásköltségeket 
fedezte, az étkezést, valamint a 
programokat a résztvevő iskolák 
gazdálkodták ki.

A kirándulás célja a szakmai 
tapasztalatszerzés is volt. A sze-
gedieket fogadó Téglás Gábor 
Iskolaközpontban ugyanis – ha-

sonlóan a Hanságihoz – idegen-
forgalmi osztály is működik. A 
magyarországi diákoknak ven-
déglátóik bemutatták a települést, 
iskolájukat, volt egyebek között 
étterem-, szálloda- és könyvtárlá-
togatás. A program végén a diákok 
közösen válogattak össze szegedi 
és dévai ételrecepteket, melyeket 
nyomtatott formában és cd-n is 
gyűjteménnyé formáltak.

Fontos helyszíne volt a dévai 
látogatásnak az árvákat gondo-
zó Szent Ferenc Alapítvány. Az 
utazás előtt lelkes diákok és ta-
nárok gyűjtést szerveztek a gon-
dozottak javára, az adományhoz 
az iskolát működtető alapítvány is 
hozzájárult – emlékezett vissza a 

szőregi Gavra Kristóf. A fiatalem-
ber szerint nyitott és segítőkész 
emberekkel találkoztak Déván, 
ahol megismerhették az ottani 
kultúrát. A hazautazáskor nehéz 
volt a búcsú, de a kapcsolatokat 
igyekeznek megőrizni - mondta 
el. A szintén szőregi Móra Vanda 
számára is megrázó, de felemelő 
élmény volt a találkozás a Szent 
Ferenc Alapítvány árváival. A di-
áklány emlékezetes élményként 
írta le a Déva híres várából föl-
táruló kilátást, a vendéglátókkal 
körbeült tábortüzet, és a kialakult 
barátságokat. Nem meglepő hát, 
hogy a hanságis tanulók és taná-
raik is a Határtalanul program 
folytatódásában bíznak.

Mag yarország legnag yobb 
szabadtéri operett gálája rend-
re a Budapesti Operettszínház 
közreműködésével jön létre. A 
művészek most is igent mondtak 
már, de ahhoz, hogy föl is léphes-
senek, több feltétel is hiányzik 
még. A szervezők egyebek kö-
zött Kübekháza honlapján tettek 
közzé felhívást az Operettfalu 
megmentéséért. Az adakozók tá-

mogató jegyeket vásárolhatnak 
az amúgy díjtalan rendezvény 
nézőterének fönntartott helyei-
re. Molnár Róbert polgármester 
bizakodó, ám szomorúnak tartja, 
hogy olyan értékek továbbvitelére, 
mint az Oprerettfalu, nem sike-
rül központi támogatást szerezni. 
Azt kéri az érdeklődőktől, hogy a 
www.kubekhaza.hu-n folyamato-
san figyeljék a friss információkat.

Sikerrel pályázott viszont a 
község a főtér megújítására. Az 
első lépcsőben az új közvilágí-
tás készült el mintegy 50 mil-

lió forintból. Megújult maga az 
elektromos hálózat is, de a leg-
látványosabb a 43 új, kovácsoltvas 
lámpatest. Ezek közül az energia-
takarékosság jegyében este 11 
után minden második lekapcsol 

– mondja a polgármester. 
A főtér felújítása még idén egy 

tó, egy tószínpad és egy eskü-
vők, koncertek szervezésére al-
kalmas kerti pavilon építésével 
folytatódik. Távolabbi terv a tér 
díszburkolása, ehhez a kübek-
háziak még keresik a pályázati 
forrásokat.

Fejlesztések Szegeden

Oktatás

Tudományos és
KulturáliS cSodáK 
az Agórában

Hanságis diákOk jártak erdélyBen
Decemberben írtuk meg, hogy a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenfor-
galmi Szakiskola és Szakközépiskola vendégeként 30 dévai diák és 3 kísérőtanár 
érkezett Szegedre. Áprilisban a szegediek viszonozták a látogatást. A Hansá-
giban egyébként - Szegedet nem számítva – mintegy 70 kistérségi diák tanul.

Kitekintő

BizonyTalan 
az Operettfalu sOrsa

 Folytatás az 1. oldalról
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Netséták a kistérségbeN 5. rész

Még több kép, még több hír
A jövőben még több képpel, 

grafikonnal, ábrával és video-
felvétellel lesznek szemléleteseb-
bek a tudósítások, beszámolók. 

„Minden, ami Szeged!” – tűzte ki 
célul annak idején a portál, ami-
kor felkéredzkedett a világhálóra. 
Ehhez a jövőben fokozottan tart-
ják magukat az oldal készítői: a 

közélet, a gazdaság, a kultúra, a 
sport éppen úgy helyet kapnak 
a hírek között, mint a városban 
történt érdekességek, praktikus 
tudnivalók és programok. 

A hírlevél házhoz viszi  
az információt

Az arculat megújításával egy 
időben életre kelt Csipkerózsika 
álmából a hírlevél is. Több ezer 
hűséges olvasó számítógépére 
naponta küldik ki Szeged leg-
fontosabb híreit. Ahhoz, hogy 
Ön is időről-időre értesüljön a 

legfrissebb információkról, mind-
össze annyit kell tennie, hogy a 
portálon e-mail címének meg-
adásával feliratkozik a hírlevélre, 
és a szeged.hu „házhoz szállítja” 
a legfrissebb híreket.

Keresse a szeged.hu-t 
mobilon is

A kor kihívásának megfelelve 
a szeged.hu már mobilon is el-
érhető. Így távol a számítógépétől 
is mindig friss információkat ol-
vashat Szegedről akárhol is tar-
tózkodik.

Világháló

„minden, ami szeged!” 
– megújult a szeged.hu

HaTáron áTnyúlÓ 
egyÜTTmŰkÖdés

Szeged ünnepére új ruhába öltözött a város honlapja, 
a szeged.hu. Azonban nemcsak külsejében lett szebb, 
hanem tartalmában is frissebb, gyorsabb híreket juttat 
el az olvasóknak nap mint nap, hogy a leghamarabb 
értesüljenek arról, ami a szépülő, folyton fiatalodó 
Szegeden történik.

Térsége Eötvös József Közneve-
lési Intézményéhez tartoznak 
majd az óvodák és iskolák (lásd 
keretes írásunkat). A Szeged és 
Térsége Bárczi Gusztáv Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményéhez kerül a peda-
gógiai szakszolgálat, a szegedi 
önkormányzati intézményeket 
is ellátó utazó gyógypedagógiai 
szolgálat, valamint a szegedi 
Sólyom utcai általános iskola 
és óvoda – foglalta össze a fő-
igazgató.

A most záruló tanévben válto-
zatlanok voltak a főbb célok, és 
azok maradnak ősztől is. Ezek 
egyike a nyelvtanítás, kiemel-
ten az angol oktatása. Ezt két, 
az USA-ból érkezett anyanyelvi 
lektor is segíti. A hetedikes és 
tizenegyedikes diákok - közel 
400 tanuló - az idén is tehettek 
próbanyelvvizsgát. Akik ezt az 
akadályt sikeresen veszik, ked-
vezményesen és jó eséllyel vág-
hatnak neki az „éles” vizsgáknak. 
Nagy siker az Eötvösben, a Desz-
ken, Szőregen és Újszentivánon 

zajló szerb nyelvtanítás. Utóbbi 
helyen tavaly szeptember óta 
szerb tannyelvű óvodai csoport 
működik.

A másik kiemelt cél az infor-
matikai képzés, a tanulók fel-
készítése az ECDL számítástech-
nikai vizsgákra. Ez, akárcsak az 
angol és a szerb nyelv oktatása, 
egységes tanterv szerint zajlik 
mindegyik kistérségi intézmény-
ben. A diákok és a dolgozók eb-
ben az évben is közel 300 sikeres 
ECDL modulvizsgát tettek.

Lezárult az a projekt is, mely-
nek során 50 interaktív táblával 
és mintegy 300 számítógéppel 
bővült a kistérségi közoktatás. Az 
új eszközök a diákok, a tanárok, 
de még a szülők körében is nagy 
sikert arattak.

Az új tanévben kismértékű 
tanulói létszámnövekedéssel 
számol a főigazgató. Az Eötvös 
Gimnáziumban, ahol június 
27-én tartják a beiratkozást, 
szeptembertől az eddigieknél 
több pedagógus dolgozik majd 

– mondta el Gera Tibor.

Közösen adott be pályázatot 
a Magyarország-Szerbia IPA Ha-
táron Átnyúló Együttműködési 
Program kiírására Újszentiván és 
Törökkanizsa. Az együttműkö-
dés nem új keletű, hisz két olyan 
határ menti településről van szó, 
amelyek történelme közös gyö-
kerekhez nyúlik vissza. Földraj-
zilag mindkettő a Bánáthoz, sőt 
ezen túlmenően a történelmi 
Magyarország időszakában egy 
járáshoz tartozott. Az egymást 
követő megszállások során a két 
település lakosságának össze-
tétele is változott. Újszentiván 
lakosságának számottevő ré-
sze (15%) szerb, Törökkanizsá-
nak pedig jelenős hányadban 
magyar eredetű. A közös múlt 
kölcsönösen hatott a partne-
rek kultúrájára is. Ennek egyik 
legmeghatározóbb összetevője 
a vallás. Ezen a téren is meg-

figyelhető a pályázatot benyújtó 
két település közös múlt iránt, 
illetve a határon túli nemzetisé-
gek iránt érzett elkötelezettsége. 
Újszentivánon szerb templomot, 
Törökkanizsán pedig keresztény 
templomot találunk.

A projekt célja a valláson kí-
vül a kultúra egyéb területein 
is erősíteni a határ két oldalán 
élő emberek közötti kapcsolatot, 
a kétnyelvűség támogatásával 
a nemzetiségi öntudatot, hosz-
szú távon is elősegítve a virágzó 
együttműködést a két partner, il-
letve más határmenti települések 
életében. A partnerek különböző 
rendezvények, látogatások szer-
vezését kívánják megvalósítani, 
támogatni, melynek fő vonala 
a vallási örökségre épül, de be-
tekintést engednének például 
a jellegzetes gasztronómiai és 
egyéb hagyományokba is.

A projekt keretében megva-
lósítani kívánt beruházási, fel-
újítási munkák jól jelképezik 
az összefogás erejét, és tovább 
bővítik a kulturális kapcsolatok 
lehetőségét.

A projekt során meg-
valósításra, támogatásra 
kerülő események:
➢  az Újszentiváni Falunap ré-

szeként megrendezésre kerülő 
Rétesfesztivál programjainak 
színesítése

➢  kerékpártúra szervezése a 
Partner településre az újon-
nan átadásra kerülő kerék-
párúton

➢  a Török kanizsáról érkező 
kerékpárosok fogadása, az 
újszentiváni szerb templom, 
illetve temető, a felújított ra-
vatalozó megtekintése

➢  a hagyományos szerb búcsú 
rendezvényeinek bővítése

➢  a Törökkanizsán megrende-
zésre kerülő Tiszavirág zenei 
fesztivál támogatása
A projekthez azonban nem 

csak programok kapcsolódnak, 
az elnyert támogatásból mind 
a két településen fejlesztéseket 
is végrehajtanak. Újszentivánon 
felújítják a ravatalozó épületét, 
valamint annak környezetét. A 
beruházás keretein belül kicse-
rélik a tetőt, pihenőhelyet, illetve 
illemhelyet alakítanak ki, és kül-
téri szemétgyűjtőket helyeznek 
ki. Törökkanizsán a pénzből a 
közösségi ház részleges felújítá-
sát végzik el.

A pályázat összköltségvetése 
100.000 euró, melyből Újszenti-
ván 65.000 euróval, Törökkanizsa 
pedig 35.000 euróval részesül. 
A projekt megvalósítása 2012. 
február 1-jén indult, a befejezési 
határidő 2012. szeptember 30.

ÁtAlAkulÁs 
A kistérségi 
közoktAtÁsbAn

Fejlesztések a Kistérségben

TAGINTÉZMÉNyEK VÁLTOZATLAN NÉV VEL

A szeptemberi átszervezés nyomán sem változik a kistérségi 
közoktatásban dolgozók és tanulók jogállása, ugyanaz marad a 
tagintézmények elnevezése is. Szegeden az Eötvös József Egységes 
Gimnázium, a Kossuth Lajos Iskola és a Weöres Sándor Iskola. Sán-
dorfalván a Pallavicini Sándor Iskola és a Pipacs Óvoda. Deszken a 
Zoltánfy István Iskola és a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda, valamint 
a Szatymazi Iskola, a Szatymazi Óvoda és az Újszentiváni Óvoda.

 Folytatás a 3. oldalról

Fejlesztések a Kistérségben
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A röszkei Beretzk Péter Ter-
mészetvédelmi Klub rendezte 
meg a Kaán Károly XX. Országos 
Természet, és Környezetismereti 
verseny csongrád megyei döntőjét 
április 13-án. A versenyen részt 
vevő iskolák tanárai számára dél-
előtt szakmai továbbképzést tar-
tottak. A délutánt, a 60 fő diák és 
tanáraik, a Szegedi Vadasparkban 
töltötték.
A Csongrád megyei döntő 
eredménye:
Első helyezést ért el:
En gi Kincső 5. osztályos tanuló, 

Móra Ferenc Általános Műve-
lődési Központ, Mórahalom, 
(Felkészítő tanára: Murányi 
Gabriella).  

Gy uris Imre 6. osztályos tanuló, 
ÜFKKI Fontos Sándor Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény Üllés, 

(Felkészítő tanára Kocsisné 
Hecskó Ágnes).

A május 18-20-án Mezőtúron 
rendezett Országos döntőben En-
gi Kincső 15. helyezést, Gyuris 
Imre 12. helyezést ért el. 

A Természet védelmi K lub 
emellett a 2011. évi Zöld Forrás 
támogatásával, egy sikeres pá-

lyázatnak köszönhetően olyan 
programot valósít meg, amely 
fő témája a biológiai sokféleség 
megőrzése.

A helyi természeti értékek iránt 
érdeklődők számára 2012. május 
7.-e óta öt alkalommal szervez-
tek különféle programokat. A 
résztvevők előadásokat hallgat-
tak, valamint bejárták a Szegedi 
Kistérség helyi védett természeti 
területeit. A hatodik közösségi 
program szeptemberben kerül 
majd megrendezésre Röszkén, 
ahol többek között végigjárják a 
helyi védett területeken létreho-
zott tanösvényeket. A találkozón 
fogják bemutatni az új természeti 
értékeket, a helyi gyógynövénye-
ket és azok felhasználásáról ké-
szített kiadványukat is. 

A programról folyamatosan 
tájékozódhatnak a http://www.
termeszet vedo.roszkenet .hu 
honlapon. 

zöld programok 
Röszkén
Zöld sarok

Rendezvények a Kistérségben

A mintegy 260 megjelentet az 
akadálymentesített sándorfalvi 
Pallavicini Általános Iskolában 

fogadta Sebestyén András alpol-
gármester, zsűri elnök. Tagok vol-
tak: Nógrádi Erika iskolaigazgató, 

Tóth Zsófia, a diákönkormányzat 
elnöke és Szántóné Somogyi Ka-
talin iskolai könyvtáros. Az est 
háziasszonyi tisztét Láda Eszter, 

a MCSME Ifjúsági Csoportjának 
tagja látta el. 

A színpadi produkciókat a 
műfaji sokszínűség jellemezte. 
A résztvevők mesékkel, versekkel, 
humoros és zenés produkciókkal, 
karaokéval készültek. A MCSME 
több csoportjának énekkara is 
színpadra állt. Az iskola folyosó-
ján kiállított kézműves munkák 

a közönség és a zsűri tagjainak 
körében is nagy sikert arattak. A 
vetélkedőn megjelenteket önkén-
tesek közreműködésével ebéddel 
vendégelték meg. Tóth Margit, az 
MCSME elnöke lapunkhoz eljut-
tatott közleményében köszönetet 
mondott az önkéntes, ép fiata-

loknak, akik nagy odaadással és 
figyelemmel szolgálták ki fogya-
tékkal élő társaikat. Ugyancsak 
köszönet illeti a rendezvény si-
keréhez hozzájáruló valameny-
nyi embert és intézményt – írta 
az elnök.

A pravoszláv Húsvét harmad-
napján, április 17-én avatták föl 
Deszken az emlékparkká ala-
kított régi szerb temetőt. Az el-
hanyagolt sírkertet határon túli 
együttműködésben sikerült rend-
be hozni, újra az elődök emléké-
hez méltóvá tenni.

A deszki szerb közösség temet-
kezőhelyén 1976-ban tartották az 
utolsó búcsúztatást. A temetőt 
ezután visszafoglalta a termé-

szet, a vadon nőtt fák, cserjék 
és nád. Idővel fölmerült a terü-
let értékesítése is, végül a helyi 
Bánát Egyesület tagjai kezdték 
el a kitakarítását, a benőtt sírok 
és sírközök megtisztítását. 2008-
ban a Norvég Civil Támogatási 
Alap támogatásával elindult a 
temető felmérése, a sírhelyek fel-
térképezése. 2010-ben a Bánát 
Egyesület egy határon átnyúló 
együttműködésnek köszönhe-

tően részletes térképet és 
rekonstrukciós tervet 

készíttetetett. 2011-
ben, a sírkert 

teljes megtisztítása után új ke-
rítés épült, rendbe hozták a ková-
csoltvas kaput, sírokat állítottak 
helyre, pihenő és bejáró sétány 
készült. Az elődök emlékének 
méltó megőrzését frissen ültetett 
sövények, cserjefoltok, fák, táb-
lákon elhelyezett versek segítik. 

Radvánszky Antal projektme-
nedzser a sírszenteléssel egy-
bekötött avatásról szóló közle-
ményében úgy fogalmazott: az 
emlékpark példamutató megol-
dás kultúránk és közösségi 
örökségünk megőrzésére.

mozgáskorláTozoTT fiaTalok 
ki miT Tud-ja sándorfalván

EmlékpArk lEtt DEszkEn
A régi szErb tEmEtő

Negyedszer rendezett Ki mit tud? címmel vetélkedőt a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesülete (MCSME) Ifjúsági Csoportja. A megmérettetésre 
a megye 17 településéről érkeztek a mozgásukban tartósan akadályozott fel-
lépők és kiállítók.

A DÍJAZOTTAK NÉVSORA
Ifjúsági kategória, egyéni fellépők: Licsicsányi Boglárka Csenge, 
Szombathelyi Ildikó, Gulyás Nándor (Csongrád). 
Csoportos fellépők: Magony Sándor Néptáccsoport, Csongrá-
di Legénykórus. 
Kiállítás: Czékus Klaudia, Czöndör Márti, Losonczi Tamás.
Felnőtt kategória, egyéni fellépők: Szabóné Kátai Kornélia, 
Huszka Józsefné, Csala István. 
Csoportos fellépés: Nefelejcs Asszonykórus, Őszirózsa Nép-
dalkör, Hayat Hastánc. 
Kiállítás: Ferenczi Flóriánné, Varga Mihályné, Kincses Éva.
Elnöki különdíj: Licsicsányi Boglárka Csenge. 
Közönségdíjak: Varga Mihálnyé, Csongrádi Legénykórus. A 
verseny végén valamennyi résztvevő emléklapot kapott. 

Fejlesztések a Kistérségben

Méltó tisztelgés az ősök előtt
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Sport

Atlétika
Félig-meddig szegedinek te-

kinthető a sokszoros magyar 
bajnok súlylökő, Márton Anita, 
aki 2007 óta már békéscsabai 
színekben versenyez. A 23 esz-
tendős atléta április 28-án váltotta 
meg végleg a londoni repülője-
gyét, miután egy montenegrói 
nemzetközi viadalon új egyéni 
csúcsot lökött (18,48 m).

Kajak-kenu
A magyar válogatottba két sze-

gedi került be, két világklasszis 
versenyző. A gyermekáldás után 
visszatérő Douchev-Janics Na-
tasa két számban indulhat Lon-

donban. A háromszoros olimpiai 
aranyérmes kajakos 200 méte-
ren egyesben, 500 méteren pe-
dig Kovács Katalinnal párosban 

állhat rajthoz az olimpián. Utóbbi 
számban a triplázás a tét, hiszen 
a Douchev-Janics – Kovács ket-
tős Athénban és Pekingben is 
nyert. Az EDF DÉMÁSZ-Szeged 
VE másik olimpiai bajnoka, Vajda 
Attila is a címvédésre készül. Vécsi 
Viktor tanítványa a kenu egyesek 
1000 méteres számában készül a 
nagy dobásra.

Kézilabda
2004 után szerepelhet ismét 

az olimpián a magyar férfi válo-
gatott. Mocsai Lajos szövetségi 
kapitány tizennégy játékost vihet 
magával Londonba. A bő keret-
ben jelenleg hét szegedi kötődésű 

kézilabdázó található. A váloga-
tottba visszatérő Nagy László és 
a szintén Pick nevelésű Laluska 
Balázs mellett a bajnoki ezüst-
érmes Szegedből Zubai Szabolcs, 
Mikler Roland, Vadkerti Attila, 
Ancsin Gábor és a Celjebe igazoló 
Lékai Máté is bizakodhat, hogy 
ott lesz az olimpián.

Súlyemelés
A szegedi színekben versenyző 

sportolók közül hivatalosan Nagy 
Péter jutott ki először az olim-
piára. A főiskolás világbajnok és 
Universiade-győztes súlyemelő 
az áprilisi Európa-bajnokságon 
szerzett bronzérmével biztosítot-
ta be a helyét a magyar olimpiai 
csapatban. A Lelkesedés SK 26 

esztendős versenyzője az első sze-
gedi súlyemelő, aki részt vehet a 
nyári ötkarikás játékokon.

Vízilabda
A zsinórban három olimpiai 

aranyérmet gyűjtő magyar férfi 
válogatott történelmi bravúrra 
készül, a Kemény-legények Lon-
donban is nyerni akarnak. A bő 
keretben Baksa László képviseli 
a Magyar Kupa-győztes Szeged 
Betont. A kapusnak Szécsi Zol-
tánnal és Nagy Viktorral kell meg-
küzdenie a londoni részvételért. 

Az olimpiára készülő csapat tagja 
a Betonnal egy éves szerződést 
kötő Szivós Márton is. 

A fentebb említett versenyzők mel-
lett két másik sportágban még talá-
lunk szegedi kötődésű sportolókat. A 
harmadik olimpiájára készülő Varga 
Tamás - Hirling Zsolt könnyűsúlyú 
kétpárevezős egység egy szegedi 
edző, Dani Zsolt segítségével jutott 
ki Londonba. A magyar úszócsapat 
egyik mellúszó specialistája, Molnár 
Ákos pedig a tisza-parti városban 
született.

Ahogyan a Magyar Madártani 
Egyesület egy-egy madárfaj vé-
delmének szenteli az évet, úgy 
az Országos Erdészeti Egyesü-
let már 1996 óta egy-egy fafajt 
választ ki minden évben, hogy 
megismertesse a laikusokat az 
erdészeti szempontból is fontos 
fajokkal, illetve népszerűsítse 
az erdészeti tevékenységet. Míg 
2010-ben az ezüst hárs, 2011-ben 
a tiszafa, az idei évben a zselnice-
meggyre esett a választás.

Ezt az igen korán, a lombfa-
kadással szinte egyidőben vi-
rágzó, erdeink fajgazdagságát 
növelő fafajt májusfának, vad-

meggynek is ismeri a népnyelv. 
Fehér virágokból álló igen illatos 
fürtjével rendkívül esztétikus 
fája erdeinknek. Egész Euró-
pában elterjedt, de Japánban 
és Észak-Afrikában is előfordul. 
Apró, meggyszerű, július végén 
érő lédús terméseit már a kő- és 
bronzkori ősember is fogyasz-
totta. Ázsiában ma is készítenek 
belőle gyümölcslevet, dzsemet. 
Kérge vizelethajtó hatású, iz-
zasztó anyagot tartalmaz, de 
reumatikus megbetegedésekre 
és szifilisz ellen is használták. 
Emellett különböző színanyago-
kat vonnak ki kérgéből, melyből 

megfelelő eljárással narancssár-
ga, barnás, szürke gyapjúfestéket 
készíthetnek. Fája rugalmas, jól 
hasad, könnyen esztergálható és 
fényezhető. 

A zselnicemeggy magas vízigé-
nyű, ezért gyakran vizek menti 
erdők kísérő fafaja. Patakpar-
tokon, folyók árterében érzi jól 
magát. Miután jól viseli a tartós 
vízborítást is, így a láperdőkben 

is előfordul. Kedveli a termékeny, 
humuszban gazdag, de mészmen-
tes talajt, s így jól érezve magát 
akár a 20 méteres magasságot 
is elérheti. Tápanyagban sze-
gény, silány talajokon azonban 
leggyakrabban csak cserjévé 
fejlődik. Lombja, miután a talaj-
ra hullik, igen gyorsan elbomlik, 
ezzel sok tápanyagot juttat vissza 
környezetébe.

szegeDiek Az olimpiÁn

az év Fája 2012-bEn: 
a zsElnicEmEggy

Zöld sarok Recept

Már csak néhány hét és megkezdődnek Londonban a XXX. nyári olimpia játékok. 
A lapzártánkkor 157 sportoló rendelkezett olimpiai kvótával. Körbenéztünk, 
hogy Szeged városát kik képviselhetik majd az év legfontosabb eseményén.

Vadkerti Attila

Szivós Márton

Zubai Szabolcs

Vajda Attila Nagy Péter

Douchev-Janics Natasa

HidEg 
barackleves

Hozzávalók:
1,5 kg (őszi)barack
2,5-3 l víz
5-6 evőkanál cukor 
(a barack savanyúságától 
függően)
1 csapott teáskanál fahéj
6-8 szem szegfűszeg
 1 egész vaníliarúd 
(nem vaníliás cukor!)
citromlé
A habaráshoz:
4-5 evőkanál liszt
kb. 2,5 dl tejföl
2 dl tejszín

Elkészítés:
Az őszibarackokat meghá-

mozzuk, kockákra vágjuk és 
egy nagyobb lábasba tesszük. 
Meglocsoljuk egy kis citromlével, 
majd felöntjük vízzel. Hozzáad-
juk a cukrot és a hosszában szét-
nyitott vaníliát belekaparjuk, 
majd a többi fűszert. Rövid ideig 
főzzük a barackokat, nehogy túl 
puhák legyenek. Behabarjuk 
a tejföllel és a liszttel, majd a 
végén hozzáadjuk a tejszínt is. 
Hidegen, felvert tejszínhabbal 
tálaljuk.
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Muzsikáló Udvar
A városházA uDvArán

szülEtésnApját
ünnepelte Dóc

Kultúra

Fejlesztések a Kistérségben

A Városháza neobarokk udva-
rán július 25-én szerdán hallhat-
ják Palya Bea szefárd koncertjét, 
melyen közreműködik Dés And-
rás ütőhangszereken és Bolya 
Mátyás kobzon és citerán.

Július 30-án hétfőn operagá-
lán lépnek föl a szegedi kötődésű 
énekesek. Többek között Mozart, 
Bizet, Verdi, Gounod, Mascagni 
és Puccini operáiból hangzanak 
el részletek. Fellép: Miksch And-
rienn, Rácz Rita, Bódi Mariann, 
Balczó Péter, Cseh Antal, Cser 
Krisztián, Szabó Norbert fuvolán 

és Felletár Melinda hárfán. Zon-
gorán kísér Oberfrank Péter, az 
est rendezője Toronykőy Attila.

Július 31-én kedden zenei 
csemegét kínál Mókus és Zséda 
koncertje, Szerelmesezős címmel. 
Szirtes Edina Mókus nemrégiben 
megjelent lemezéről énekel dalo-
kat kamarazenekari kísérettel. 
Mókus arra is vállalkozott, hogy 
Zséda ismertebb számai közül is 
átír néhányat kamarazenekarra, 
így Zséda olyan módon énekli el 
dalait, ahogyan a nagyérdemű 
még sosem hallhatta.

Augusztus 2-án csütörtökön 
a Fool Moon Vokálegyüttes pop- 
és filmzenekülönlegességeket 
ad elő a Victoria Kamarakórus 

közreműködésével. Ez is kuri-
ózumnak ígérkezik, hiszen két 
énekegyüttes dolgozik együtt, a 
Victoria Kamarakórus a szimfoni-
kus zenekart helyettesíti ezen az 

estén. Hallhatunk majd részletet 
az Indiana Jones, a Csillagok há-
borúja és a Jézus Krisztus Szuper-
sztár c. filmekből is.

Június 9-én rendezték meg 
Dóc község megalakulásának 
60. évfordulóját is megünneplő 
Falunapot. A rendezvényt zenés 
ébresztő nyitotta, melynek kere-
tében  utcáról utcára nótaszóval 
vonuló asszonyok pogácsával és 
szíverősítővel kínálták a falu ko-
rán kelő lakosait. Kilenc órakor 
kezdetét vette az iskolai sportpá-
lyán zajló focimeccs, melynek ke-
retében három csapat mérkőzött 
meg. A Nyárfás I. csapat nyerte 
a mérkőzést és vihette haza a 
Falunapi Vándorkupát.

A délelőtt folyamán kulturális 
műsorral várták az érdeklődőket, 
ahol megemlékezést hallhattak a 
község kialakulásáról és elmúlt 
éveiről. A megemlékezést köve-
tően a Szent Ágoston Katolikus 

Általános Iskola Pusztamérgesi 
Tagintézménye tanulóinak ugró-
köteles bemutatója és a Harkakö-
tönyi tagintézmény tanári kará-
nak tréfás előadása szórakoztatta 
a közönséget. A kulturális műsor 
keretében nyitották meg a Vadá-
szati és Halászati kiállítást, me-
lyet az általános iskola termeiben 
tekinthettek meg az érdeklődők. 
A kiállítás keretében a községben 
élő vadászok valamint horgászok 
gyűjteményében lévő, és a Vízügyi 
Vadásztársaság jóvoltából  ren-
delkezésre bocsátott trófeákat és 
vadászati, halászati eszközöket 
láthatott a közönség. A kulturális 
műsort követően kenyérkóstoló 
keretében a község boltjaiban 
kapható kenyérkínálattal ismer-
kedhettek meg az érdeklődők. 

A hagyományokhoz híven sor 
került a főzőversenyre is, mely-
nek keretében 6 nevező mérte 
össze főzőtudományát. Ebéd 
után rendőrségi és tűzoltósági 

bemutató következett, majd a 
kopjafa koszorúzását követően 
Kis-Rigó László megyés püspök 
celebrált misét.

Este a Hayat Hastánc Egyesü-
let bemutatója és a Kardoskúti 
Amatőr Színtársulat előadása 
szórakoztatta az érdeklődőket. 
Ezt követően Nosztalgiabál zárta 
a rendezvényt.

Szeptemberben nemcsak az 
iskolák és óvodák kapui nyílnak 
meg, hanem az újszentiváni böl-
csőde ajtaja is kitárul. A kisma-
mák által nagyon várt beruházás 
a végéhez közeledik, jelenleg a 
kültéri játékok beszerelése zajlik 
a közel 15 m2-es udvaron - tudtuk 
meg a település polgármesterétől. 
Putnik Lázár elmondta, jelenleg a 
használatbavételi engedélyeztetés 
folyik, illetve ezzel párhuzamosan 
indult meg a működési engedély 
kérelmezése. 

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása támogatást nyert bölcső-
dék építésére. Ezúttal Újszentiván 
gazdagodik egy új intézménnyel. 
Az Árpád utca 5. szám alatti in-
gatlan átépítése befejeződött - fo-
galmazott a polgármester. Putnik 
Lázár hozzátette, a két foglalkoz-
tató és az ezekhez tartozó átadó-, 
mosdó- és mellékhelyiségek, ka-
zánház, mosószoba, vasaló-tároló, 
játékraktár, babakocsi tároló, or-

vosi szoba, melegítő-
konyha, 

udvari játéktároló, terasz és a 
szükséges számú parkolóhely 
kialakítása mellett az épület tel-
jes bútorzattal, eszközökkel való 
felszerelése is a projekt keretében 
valósult meg. A 475,5 m2 alapterü-
letű bölcsőde épületében komplex 
akadálymentesítést hajtott végre 
a kivitelező. A fűtést úgynevezett 
talajszondás technikával oldják 
meg, ami várhatóan jelentősen 
csökkenti majd a téli hónapok-
ban az üzemeltetési költségeket 

- tette hozzá a településvezető. A 
több mint 160 millió forintos be-
ruházáshoz közel 150 millió forint 
támogatást biztosít az Európai 
Unió és a Magyar Állam. A szep-

temberben nyíló 24 férőhelyes 
bölcsőde nemcsak 

a helyi gyerekeket, hanem a kis-
térségi település legkisebbjeit is 
várja, mivel sok helyen gondot 
okoz a lakosság legkisebbjeinek az 
elhelyezése. Az édesanyák kény-
telenek három évig is otthon ma-
radni csemetéjükkel, miközben a 
család nem biztos, hogy anyagilag 
megteheti, hogy ilyen hosszú időre 
nélkülözze az anya keresetét. Erre 
nyújt megoldás az új bölcsőde - tet-
te hozzá a polgármester. A szülők 
munkaidejéhez rugalmasan alkal-
mazkodik a nyitvatartási idő is, a 
gyerekek felügyeletét reggel hat és 
este fél hat között tudja megoldani 
az intézmény. A tervek szerint két 
10 fős csoport indul majd, ahova 6 
hónapos kortól 3 éves korig várják 
a csemetéket.

kész a kicsik ottHona
Újszentivánon

Fejlesztések a Kistérségben

Idén is megrendezésre kerül a Muzsikáló Udvar prog-
ramsorozat. 2012-ben négy koncertből válogathat a 
nyáron is igényes zenére vágyó közönség.

Fool Moon Zséda Mókus

Palya Bea
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