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Fejlesztések a Kistérségben

Megnyitotta kapuit a település 
legifjabb lakóinak szánt intézmény.

A Faluház két uniós pá-
lyázatnak köszönhetően 
hajthat végre jelentős 
eszközbeszerzéseket és 
szervezhet programokat.

Decemberre elké-
szül a Vásárhelyi 
Pál utca négysá-
vosítása, és így 
kényelmesebbé, 
biztonságosabbá 
válik a közlekedés.

Új bölcsőde 
Újszentivánon

Újabb pályázati 
sikerek Deszken

Botka LászLó 
poLgármester (szeged):
 – A törvény szerint az önkor-
mányzatnak és a kormányhi-
vatalnak meg kell állapodnia 
arról, hogy hány személyt, illet-
ve ingó- és ingatlanvagyont vesz 

át a kormányhivatal az önkor-
mányzattól. Ha nincs megálla-
podás, akkor a kormányhivatal 
rekvirál. magyarul: elkobozza 
az önkormányzat vag yonát. 
A szegedi járási hivatalhoz a 
jegyző feladat- és hatásköréből 

alapvetően két nagy igazgatási 
terület, az okmányirodai és a 
g yermek védelmi, g yámüg yi 
hatósági ügyintézés kerül. ezt 
jelenleg 88 köztisztviselő látja el 
a szegedi polgármesteri hivatal-
ban. A megyei kormányhivatal 
a fenti feladatok ellátásához az 
önkormányzat tulajdonában 
álló Huszár utca 1. szám alatti, 
több mint 6600 négyzetméteres 
épület, illetve az ott lévő ingó-
ságok (bútorok, informatikai 
eszközök, gépjárművek stb.) 
ing yenes átadását, valamint 
138 köztisztviselő biztosítását 

szinte már csak a „lakók” hiá-
nyoznak a szent-györgyi Albert 
Agórából. szeged új tudományos 
és kulturális központjából lénye-
gében kivonultak az építők, hogy 
átadják helyüket a beköltöző 
intézményeknek. Ha minden a 
tervek szerint zajlik, legkésőbb 
januárban az első látogatók is be-
léphetnek a minden tekintetben 
XXI. századi létesítmény kapuján.

mire e cikk megjelenik, a mű-
szaki átadást követően a haszná-

latbavételi engedélyek beszerzése 
zajlik az Agórában. A csaknem 
egészében uniós támogatású, 
több mint 2 milliárdos beruházás 
célja, hogy bemutassa szeged tu-
dományos és kulturális értékeit. 
Az önkormányzat ide költözteti 
át a Kálvin térről a százszorszép 
gyermekházat, és itt talál méltó 
helyre a Neumann János számí-
tógép-tudományi társaság in-
formatikatörténeti gyűjteménye. 

Bálint Antal 1951. június 4-én 
született Üllésen. Az általános 
iskolai tanulmányait 1965-ben 
fejezte be. A szobafestő-mázoló 
szakmát választotta. Középis-
kolásként országos versenyen 
indult – első helyezést ért el,  

ÚJ  LeHetőségeK  A 
sportoLNI  vágyóKNAK

A téglagyári tó rekultiváci-
ója után a környezet szépítése 
is megtörtént: ebbe a gyönyörű 
környezetbe illesztve készült el 
egy minden igényt kielégítő új 
fitnesz park. A 8 mozgásfejlesz-
tő eszköz minden izomcsoport 
fejlesztésére, átmozgatására al-
kalmas, ugyanolyan eszközök 

találhatóak itt, mint egy beltéri 
edzőteremben. A mozgásban el-
fáradt sportembereknek nyújt 
pihenést a tó partjára elhelyezett 
3 új pad is. 

Az algyői lovas élet fejlődéséhez 
elengedhetetlenül szükség volt 
egy állandó lovas pálya kiala-
kítására a szabadidőközponttal 
szemben, a téglás utca végén.  

Január 1-jével kezdik meg működésüket a járási hiva-
talok, amelyek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium szerint a vidéken élőknek nagy segítséget és 
könnyebbséget jelentenek majd az ügyintézésben. 
Lapunk arról kérdezte a szegedi kistérség polgár-
mestereit, hogy ők hogyan látják az államigazgatási 
rendszer átalakítását, illetve szerintük mit jelent majd 
az ügyintézésben a járási hivatal az általuk vezetett 
település lakóinak.

Bálint Antal – akit Ül-
lésen mindenki csak 
Toncsiként ismer – nem 
vitt véghez világrenge-
tő dolgokat, nem nyert 
csatát, nem épített hida-
kat, nem győzte le a sár-
kányt, egyszerűen csak 
tette a dolgát. A 61 éves 
férfit díszpolgári címmel 
tüntetett ki szülőfaluja.

 Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

 Folytatás a 3. oldalon

algyői hírekSzőregen iS épül
a bicikliút

Portré

Kultúra

Üllés motorja: 
toncsi, azaz 
Bálint antal

Két szegedi
fesztivál is
kiváló 
minősítést 
Kapott

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések Szegeden

Vélemények

Karácsonyra Kész!

HamaroSan 
benépesül
az Agóra

polgármeSterek
a járási renDszerről

Írásunkat a 5. oldalon olvashatják
 Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Botka László 
Szeged polgármestere

Két keréken Törökkanizsáig

Méltó tisztelgés a Szent-Györgyi emlékévben

Kiváló minősítést ka-
pott a Szegedi Sza-
badtéri Játékok és a 
szegedi THEALTER 
fesztivál. Az ítészék 
a sokrétűséget, vala-
mint a magas művészi 
színvonalat dicsérték.



Az érdeklődők megismerhetik 
a Szegedi Tudományeg yetem 
Informatórium nevű program-
ját, mely a számítástechnika leg-
újabb eredményeit vonultatja föl, 
a Szegedi Biológiai Központ pedig 
látványlaboratóriumot létesít az 
Agórában. 

A csaknem 6800 négyzetmé-
teres, négyszintes épületben a 
legkorszerűbb berendezések te-
lepítésével biztosítják az energia-
takarékos működést. Környékén 
új közpark létesül, és csaknem 

80 parkolóhelyet alakítanak ki. 
A tervezők meghagytak két ko-
rábbi, a területen állt épületet is, 
melyek szerves részét képezik az 
Agórának. Az új központ a sze-
gediek akaratából, egy névadó 
szavazás nyomán vette föl Szent-
Györg yi A lbert nevét. Éppen 
abban az esztendőben, amikor 
a város emlékév vel tiszteleg a 
tudós előtt: Szent-Györgyi Albert 
a szegedi egyetem tanáraként 
1937-ben, 75 éve kapott Nobel-dí-
jat egyebek között a C-vitaminnal 
kapcsolatos fölfedezéseiért.

számát. A törvény szerint tovább-
ra is maradnak olyan területek, 
ami a járáshoz, de a jegyzőhöz is 
tartozik. Ezt lefordítva, a jegyző 
előkészíti az ügyet, meghallgat, 
helyszíni szemlézik, gyakorlatilag 
lefolytatja az eljárást, de majd a 
szegedi kormányhivatalban, az 
ügyhöz teljesen „zöld” ügyintéző 
hozza meg a határozatot. Ez a 
költségtakarékos, egyszerűsített 
és szakszerű ügyintézés jövője! A 
járások „összehordása” is elké-
pesztő! Visznek embert, asztalt, 
széket, gépet tokkal-vonóval, no 
meg az első negyedévre a járási 

munkájukhoz szükséges papírt, 
és egyéb irodai eszközöket. Fél-
reértés ne essék, nem a kormány-
hivatalokat bántom, ezt kapták 
parancsra legfelülről! A módszer 
sem ismeretlen, csupán legtöbben 
az 50 évvel ezelőtti rendszerele-
mek felébresztésével nem tudnak 
mit kezdeni, csak széttárt kézzel 
kérdezik: „Ilyen van?”. Jogkövető 
településvezetőként természete-
sen végrehajtjuk, amit a törvény 
ránk rótt, de nem értek vele egyet! 
Ne gondolja senki, hogy csak én, 
vagy sok más hozzám hasonlóan 
gondolkodó polgármester látja 
így. A kormányhivatalok mun-
katársai szinte minden esetben 
sajnálkozva elnézésünket kérik, 
és tudatják velünk – amit őszintén 
elhiszek én is – „csak utasítást 
hajtanak végre!”

GyurIS ZSolT 
polGármESTEr (ZSomBó):
 – Az államigazgatási rendszer 
átalakítását nem tudjuk lekövetni 
előre, de már vannak viszony-

kérte Szeged városától. A sze-
gedi székhelyű járási hivatal 
illetékessége Szeged és további 
12 település közigazgatási terü-
letére terjed ki, melynek létszá-
mát 187 főben határozták meg. 
Szegeden 88, a községekben 
pedig 20 köztisztviselő látta el 
azokat a feladatokat, amelyeket 
január 1-jétől a járási hivatal 187 
alkalmazottal lát el. Vélemé-
nyem szerint a kormányhivatal 
létszámigénye túlzott mértékű, 
ebből következően túlzott az 
is, hogy a teljes Huszár utcai 
ingatlant akarja, ahol jelenleg 
három nagy létszámú iroda – 
okmányiroda, 
adóiroda és 
szociális iro-
da – működik. 
Szeged város 
önkormány-
zata adásvétel 
útján szerezte meg a Huszár ut-
ca 1. szám alatti ingatlant, amit 
jelentős – több mint 725 millió 
forintos – ráfordítással alakí-
tott ki olyan intézménnyé, ahol 
hivatalos ügyeket lehet intézni. 
A Huszár utcai épületből el kell 
költöztetni a szegedi polgár-
mesteri hivatal adó- és szociális 
irodáját, ahol 106 köztisztviselő 
dolgozik. A megyei kormány-
hivatal felajánlotta az önkor-
mányzatnak ingyen a haszná-
latában álló, állami tulajdonú 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
Fő fasor 16-20. szám alatti épü-
letét. Az adó- és szociális iroda 
Fő fasori ingatlanba történő el-
helyezése több mint 105 millió 
forintba, az informatikai rend-
szer kialakítása pedig mintegy 
215 millió forintjába kerülne 
az önkormányzatnak. Ha a 138 
ügyintézőből 26-ot nem vesz át a 
kormányhivatal, ahogy az a tár-

gyalásokon kiderült, úgy ezen 
köztisztviselők végkielégítését 
is a város viselheti. Ez mint-
egy 32 millió forint. mi azzal a 
feltétellel szeretnénk átadni a 

Huszár utcai 
ingatlant, ha 
kifizeti a kor-
mányhivatal 
a z épü let re 
fordított több 
mint 725 mil-

lió forintot, valamint megtéríti 
a Fő fasori iroda kialakításának 
és a 26 köztisztviselő végkielé-
gítésének több mint 350 millió 
forintos költségét. 

BorBáSNÉ márKI márTA
polGármESTEr (röSZKE):
 – Köszönöm a Kistérségi Hírek 
érdeklődését ebben a kifejezetten 
nagy horderejű és a közigazgatás 
átalakításával kapcsolatos kér-
désben. Jelen pillanatban a 2013. 
január 1-jei dátumon kívül nem 
sok érdemi információval rendel-
kezünk. A témával kapcsolatosan, 
a gyakorlati működést illetően 
még nem kaptunk tájékoztatást. 
Így nem tudom és nem is akarom 
megítélni vagy eldönteni, hogy a 
tervezett Szeged járáshoz tarto-
zó településeink szempontjából 
mennyire jelenthet majd köny-
nyebbséget az ügyintézésben az 
új rendszer. Bizakodva várom a 

fejleményeket és a részletes tá-
jékoztatásokat. Egy új rendszer 
felállítása nem kevés előkészítést 
igényel és a helyénvalóságát csak 
a gyakorlati működés kapcsán 
tudjuk majd megítélni és véle-
ményt mondani róla.

KIrály láSZló
polGármESTEr (DESZK):
 – Úgy vélem, amit eddig a hi-
vatalunkban el tudtak intézni 
a deszkiek, azért most be kell 
rohangálniuk Szegedre, ami 
időveszteség és egyre magasabb 
költség is. Ez nemcsak bonyolítja 
a dolgokat, de a személytelenség 
miatt egyfajta bizalmatlanságot is 
szül. Nem lesz egyszerűbb, csak 
drágább. A legtöbben tízszer meg-
gondolják majd, hogy elkezdje-
nek-e üg yet 
intézni, vagy 
éppen az iga-
zukért eljárni. 
Ezzel megint 
a demokráci-
ánk fog sérül-
ni, ami eddig is kapott jócskán 
pofonokat az orbán diktatúrától. 
A járási hivatalok és az ügyfél-
szolgálataik felállításának egyik 
legfőbb indoka, hogy a jelenlegi 
– idézem a megyei tájékoztatón 
hallottakat – nem mosolygós, 
sokszor hozzá nem értő és las-
sú ügyfélszolgálatok helyett egy 

mindenre kiképzett és udvarias 
ügyfélkiszolgálást kell kialakítani 
az országban. Sajnálom azokat a 
kollégákat, akiket már be is szip-
pantott a járási gépezet szerte 
az országban – de egyben meg 
kívánom jegyezni, hogy a legtöbb-
jük udvarias, szakszerű munkát 
végző és igen jól képzett, nagy 
tapasztalatokkal bíró munkaerő 
jelenleg még a mi hivatalainkban. 
Úgy gondolom, ha nem így lenne, 
a járásokba sem kellenének, hi-
szen hogyan is válhatna belőlük 
naptári fordulóval a legkiválóbb 
hivatalnok... A rendszer felépítése 
sajnos most is magában hordozza, 
hogy súlyos és drága párhuza-
mosságok maradnak, vagy ép-
pen keletkeznek az egyre duz-
zadó államapparátus legvégső 
kiszolgáló pontjain. A kormány 
szándéka szerint több minden 
átkerül januártól a járásokba. 
Hivatalvezetőmmel áttekintet-
tük az erről szóló listát, és bizony 
meg kell mondani, hogy az eddig 
legritkábban előforduló, legkeve-
sebb munkát igénylő területekkel 
fog majd a járás foglalkozni he-
lyettünk, vagy olyanokkal, ame-
lyekhez elengedhetetlen lenne 
a helyismeret, és a személyes 
kontaktus. Nincs arányban az 

átvett felada-
tokkal a járás-
hoz kötelezően 
b e i n t e g r á l t 
munkaerő lét-
szám sem. Ha 
most nem fog-

lalkozunk a szabad munkahely-
választás problematikájával, a 
létszámokról akkor is ki kell mon-
dani, hogy nem a feladatokhoz 
nyúlta le a járás a kollégáinkat, 
hanem egy teljesen új megahiva-
tal létszámát sarcolták le tőlünk, 
messze meghaladva az átvett fel-
adatokból levezethető státuszok 

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról

„Véleményem szerint a kormány-
hivatal létszámigénye túlzott 
mértékű,...”
 Botka László

„Nincs arányban az átvett felada-
tokkal a járáshoz kötelezően bein-
tegrált munkaerő létszám sem.”
 Király László«

Polgármesterek a járási reNdszerről

Fejlesztések Szegeden

HamarosaN 
benépesül 
az agóra

Vélemények

A pálya elkészült, amelyet az Al-
győi lovas Napok keretein belül 
avattak fel. 

ÚJra  üZEmEl  A  KöZöS-
SÉGI  lőTÉr  AlGyőN

ünnepélyes keretek között 
szeptember 29-én adta át az al-
győi képviselő-testület nevében 
Herczeg József polgármester az 
Algyői lövész Egyesület kezelé-
sébe a kialakított légfegyveres 
lőteret.

A közösségi létesítmény fel-
avatására a Csongrád megyei 
Sportlövő Szövetség elnökének, 
Andrássy árpád vezetésével a 
Szegedi lövész Klub tagjai is 
eljöttek.

Herczeg József polgármester 
megnyitó beszédében méltatta 
azt a széleskörű társadalmi össze-
fogást, amelynek köszönhetően 
több évtized után újra indulhat 
a lövész sporttevékenység Algyőn. 

Tóth árpád egyesületi elnök 
köszönetét fejezte ki, hog y a 
közösségi összefogással létre-
jött helyen lehetőség nyílik nem 
engedély köteles légfegy verek 
használatának megtanulására.

Tíz éves kortól szülői enge-
déllyel gyakorolható szaksze-
rűen biztosított keretek között 
az utánpótlás nevelés. A l4 éven 
felüliek már akár egyesületi tag-
gá is válhatnak, de csak szülők, 
törvényes képviselőjük írásban 
közölt nyilatkozatával. 

Fejlesztések a Kistérségben

Algyői hírek

Borbásné Márki Márta 
Röszke polgármestere

Király László 
Deszk polgármestere

Gyuris Zsolt 
Zsombó polgármestere

 Folytatás az 1. oldalról

Folytatás a 4. oldalon
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rosszak voltak a nyílászárók, 
nem volt mellékhelyiség és a hű-
tőkamra sem felelt már meg az elő-
írásoknak - sorolta az okokat a pol-
gármester, amikor az újszentiváni 
ravatalozó felújításáról kérdeztük. 
putnik Lázár elmondta, közel a 
duplájára növelték az épület fe-
dett területét, kicserélték a nyí-
lászárókat, és új vizesblokkokat 
alakítottak ki a ravatalozóban. 
A felújításra 57 ezer eurót nyert 

az önkormányzat, amelyhez öt 
százalék önerőt kellett biztosítani. 
A ravatalozóhoz vezető út betonja 
is el volt töredezve, ezért azt kiszé-
lesítették és térkővel burkolták. Az 
építkezés során ügyelt a kivitelező 
arra, hogy lehetőleg ne kelljen fá-
kat kivágni, mert az önkormányzat 
az elmúlt időszakban sok pénzt 
fordított a temető zöld területének 
növelésére, fásításra, bokrosításra, 
növények ültetésére.

A ravatalozó felújítása annak 
a magyarország- szerbia IpA Ha-
táron átnyúló együttműködési 
programnak a része, amelynek 
köszönhetően például elkészült 
az újszentiváni templom, vagy 
megépült a települést is átszelő 
kerékpárút. 

A felhívásra Újszentiván és 
törökkanizsa közösen pályá-
zott. e két határ menti település 
történelme ugyanis közös gyöke-
rekhez nyúlik vissza. Földrajzilag 
mindkettő a Bánáthoz, sőt ezen 
túlmenően a történelmi magyar-
ország időszakában egy járás-
hoz tartozott. Az egymást követő 
megszállások során a két telepü-
lés en élők összetétele is változott. 
Újszentiván lakosságának egy 
része szerb, törökkanizsa pedig 
jelenős hányadban magyar ere-
detű. A közös múlt kölcsönösen 
hatott a partnerek kultúrájára 
is. ennek egyik legmeghatáro-
zóbb összetevője a vallás. ezen a 

téren is megfigyelhető a pályáza-
tot benyújtó két település közös 
múlt iránt, illetve a határon túli 
nemzetiségek iránt érzett elköte-
lezettsége. Újszentivánon szerb 
templomot, törökkanizsán pedig 
keresztény templomot találunk.

A projekt célja a kultúra több 
területén is erősíteni a határ kü-
lönböző oldalán élő emberek kö-
zötti kapcsolatot, a kétnyelvűség 
támogatásával a nemzetisé-
gi öntudatot, 
hosszú tá-
von is 

elősegítve a virágzó együttmű-
ködést a két partner, illetve más 
határmenti települések életében. 
A partnerek különböző rendezvé-
nyek, látogatások szervezését kí-
vánják megvalósítani, támogatni, 
melynek fő vonala a vallási örök-
ségre épül, de betekintést enged-
nek például a jellegzetes gasztro-
nómiai, és egyéb hagyományokba 
is. Ilyen rendezvénynek számít 
például a rétesfesztivál, vagy 

a kerékpártúra szervezése a 

partner településre az újonnan 
átadott kerékpárúton, illetve a 
törökkanizsáról érkező kerék-
párosok fogadása, az újszentiváni 
szerb templom, temető és a fel-
újított ravatalozó megtekintése, 
vagy a hagyományos szerb búcsú 
rendezvényeinek bővítése, de 
említhetnénk a törökkanizsán 
megrendezett tiszavirág zenei 
fesztivál támogatását is.

Kiváló minősítésű művészeti 
fesztivál besorolást kapott a sze-
gedi szabadtéri Játékok a magyar 
Fesztiválregisztrációs és minő-
sítési program szakmai Intéző 
Bizottságának elbírálása alapján. 
A bizottság hagyományápolást, 
újító szándékot és a művészi minő-
ségre való törekvést is méltányolta 
az értékelés során, amely a dóm 
téri fesztivál elmúlt három évét 
vette alapul. Az ítészek szerint a 
fesztivál „erőssége, hogy ezt nem 
mindenáron, hanem a kiválasz-
tott művészek elemzésen alapuló, 
következetes dramaturgiára tö-
rekvő szándékainak támogatá-
sával teszi”. A bizottság kiemelte 
a dóm téri program sokrétűségét, 
valamint pozitívumként emlí-
tette, hogy vegyes összetételű és 
műfajorientáltságú művészeket 

egy produkcióba képes tömöríteni 
a fesztivál. A minősítési besorolás 
három évre szól. A szabadtérin 
idén is jól alakultak a látogató-
számok. A tervezett 62 százalékot 
bőven sikerült meghaladni: az öt 
dóm téri produkció tizenhárom 
előadásán 75 százalékos volt a 
látogatottság. Kiemelkedően jól 
zárt a Hegyen-völgyön lakodalom 
néptánc produkció és az évadot 
búcsúztató mágnás miska ope-
rett. előbbi a műfajt már régen 
„temetők” körében is hatalmas 
meglepetést okozott: 80 száza-
lék feletti látogatottsággal zárt. 
A mágnás miska pedig az utóbbi 
évek egyik legnagyobb, egyönte-
tű szakmai és közönségsikerét 
hozta. Az újszegedi kisszínpadon 
idén a Hyppolit, a lakáj és a virsky 
együttes táncelőadása érte el a 
legnagyobb sikert.

A szegedi független színházi 
fesztivált, a tHeALter az or-
szágos fesztiválszövetségeket 
képviselő öttagú szakmai Intéző 
Bizottságtól kapott Kiváló művé-
szeti Fesztivál védjegyet. Az érté-
kelés szerint nagy mesterségbeli 
tudás és magas művészi színvonal 
jellemzi a tHeALter fesztivált. 
„már a fesztivál megrendezése 
is igen fontos, hiszen e területet 

egyedül ez az eseménysorozat 
törekszik bemutatni magyar és 
nemzetközi szinten is. Az, hogy a 
független színjátszás és szeged 
neve így összekapcsolódik, min-
denféleképpen érdem” – idézték 
a több mint két évtizedes múltra 
visszatekintő fesztivált szerve-
ző magyar Alternatív színházi 
Közösségnél (mAszK) a minősí-
tők indoklását. Az értékelésben 
többek közt az olvasható, hogy a 
fesztivál koncepciója az elmúlt 2 
év során „fokozatosan fejlődött, 
minden évben kiegészül, erénye, 
hogy a folyamatos változások el-
lenére egységes egész maradt.” 
Az értékelés egyenesen „nemzeti 
értékként” említi, hogy „a hatá-
rainkon túl kialakult alternatív 
színjátszás legjobb alkotásainak, 
társulatainak bemutatása nélkül 
nem lehet teljes az a körkép, amit 
a fesztivál bemutat. Így a szerve-
zők e területet is következetesen 
beépítik a programba.” Az idei 
tHeALter fesztiválon 7 nap alatt 
8 ország 23 színházi alkotócso-
portja mutatkozott be, melyből 8 
ősbemutató volt, 5 csak szegeden, 
és a közönség összesen csaknem 
60 eseménnyel találkozhatott 15 
helyszínen.

Határon átnyúló egyÜttműködés újszentiVánon
Fejlesztések a Kistérségben

Kultúra

két szegeDi fesztivál is
kiváló minősítést kapott

Portré

íg y mentesült a v izsga alól. 
1968-ban a délépnél helyezkedett 
el brigádvezetőként, majd 1975-től 
1982-ig a szinkron vegyes ipari 
szövetkezetnél dolgozott.

1983. január 1-sejétől dolgoztam 
az üllési önkormányzatnál. először 
karbantartóként, majd a gamesz 
műhely vezetőjeként – mond-
ta Bálint Antal, aki innen ment 
nyugdíjba 2011. augusztus 1-sején. 
A díszpolgári címmel tavalyelőtt 
jutalmazta a 61 éves férfit az üllési 
képviselő-testület. A méltatásban 
elhangzott: Bálint Antal „nem vitt 
véghez világrengető dolgokat, nem 
nyert csatát, nem épített hidakat, 
nem győzte le a sárkányt – nap-
ról napra egyszerűen csak tette a 
dolgát, s ezt mindenki tudja, látja, 
ismeri.” toncsi – így hívja és ismeri 
mindenki Üllésen Bálint Antalt – 
évtizedek óta kiemelkedő szerepet 
vállal a település fejlesztésében. 
méltatója szerint nyugdíjba vo-
nulásáig ő volt a falu motorja. Ha 
kellett, gyerekeket szállított – és 
szállít még ma is – versenyre, ha 
kellett, vendégeket szolgált ki a 
rendezvényeken, sátort állított, 
fát ültetett, vagy hivatalos ügyet 
intézett valamelyik közhivatal-
ban. Aktív résztvevője volt min-
den kulturális, sport és közösségi 
programnak. sokoldalú ember, 
nincs olyan, amihez ne értene, 
azt mondják, hogy tőle még senki 
sem hallotta, hogy „nem tudom”. 
A gamesz 2008-as átszervezése 
után a technikai csoport vezetője 
lett, irányította a karbantartókat, a 
takarítókat és a közcélú foglalkoz-
tatottakat. vezető volt, de egyben 
aktív dolgozó is, aki a szervezés, 
irányítás és adminisztrációs mun-
kák mellett megfogta a munka 
végét is.

A volt kollégáimmal és az 
intézményekkel a ny ugdíjba 
vonulásom óta is jó, közvetlen 
a kapcsolatom. Ha a fiúk szól-
nak, hogy segíteni kell valamit, 
azonnal megyek. 2010-ben azért 
indultam az önkormányzati vá-
lasztáson, mert már akkor ter-
veztem, hogy nyugdíjba vonulok, 
de nem akartam olyan hirtelen 
elszakadni az önkormányzattól 
– mondta Bálint Antal, aki a má-
sodik legtöbb szavazatot kapta a 
képviselők közül. Házasságából 
egy lánya és egy fia született. 1994 
és 1999 között oszlopos tagja volt 
a helyi színjátszó körnek, de volt 
ő a magyar Közalkalmazottak és 
Köztisztviselők szakszervezete 
helyi alapszervezetének elnöke, 
valamint 2000 és 2004 között 
a Csongrád megyei munkaügyi 
Bíróság népi ülnöke.

elmondása szerint ma már in-
kább unokázik, és elvégzi, bepó-
tolja otthon azokat a munkákat, 
amelyeket – ahogy fogalmazott 
– elhalasztott több mint negyven 
évig. toncsi szerint az a legfonto-
sabb az életben, hogy tudjuk egy-
más munkáját értékelni. Bálint 
Antal népszerű ember Üllésen, 
rengetegen szeretik. elmondása 
szerint neki nem 10 perc, ha el-
megy kenyérért a boltba, hanem 
legalább másfél óra, mert annyian 
állítják meg, beszélgetnek vele. 

Üllés motorja: toncsi, azaz 

Bálint antal
 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról
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Az előterjesztésből kiderült, 
hogy a város eddig 10 olyan pro-
jektet választott ki, amit szeretne 
megvalósítani. ezek értéke 60 
milliárd forint körül van. A lis-
tában szerepel a régóra vágyott 
déli tisza-híd, lakótelep-rehabi-
litáció, a széchenyi tér felújítása 
és a partfal rekonstrukciója is.

Az eu következő, 2014 és 2020 
közötti költségvetési időszakára 
az európai Bizottság 1025 milli-
árd euró, azaz mintegy 300 ezer 
milliárd forint pénzügyi keretet 
állapított meg. ennek a pénznek 
a legnagyobb részét elsősorban a 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióra, a versenyképesség ja-
vítására, innovációra, valamint 
környezetvédelemre kívánják 
fordítani.

Botka László által jeg yzett 
előterjesztés szerint ezekkel az 
uniós célkitűzésekkel a szegedi 
fejlesztési tervek teljesen össz-
hangban állnak. 

A tervezett projektek között 
szerepel az öthalmi volt szovjet 
laktanyában egy science park, 
azaz tudásváros felépítése, amely 
szorosan kapcsolódna az eLI-hez. 
A most épülő új klinikai központ 
mellett pedig innovációs közpon-
tokat és inkubátorházakat hozná-
nak létre 3,5 milliárd forintból.

A partfal-rekonstrukció foly-
tatása is a tervezett beruházások 
között van. A közel 3,5-4 milliárd 
forintos projekt részeként csök-
kentenék a rakparti gépjármű-
forgalmat, sétautakat és gyalo-
goshidat építenének. 

Az elképzelések szerint tovább 
fejlesztenék a szegedi tömeg-
közlekedést, 10 milliárd forin-
tért 30-40 trolibusz vásárolna a 
város. megvalósulna a régi terv 
és elköltöztetnék a mars térről 
a buszpályaudvart. 3,5 milliárd 
forintból az Indóház tér mellett 
épülne fel az új pályaudvar. Az 
ide tervezett intermodális köz-
pont egy helyre összpontosítaná 
a vasúti, a helyközi és távolsági 
buszközlekedést.

Az előterjesztés szerint a tarjá-
ni rehabilitációjához hasonlóan 
felújítanák az odessza városrészt 
is, ami szeged legrégebbi lakóte-
lepe. A beruházás részeként meg-
újulnának közművek, a járdák és 
az utak, valamint a játszóterek 
és zöldfelületek. A munkálatok 
várható értéke 2 milliárd forint. 
ennél egy kicsit többől, 2,5 mil-
liárd forintból a város elvégezné 
a széchenyi tér rekonstrukcióját 
is, felújítanák a tér burkolatát, ut-
cabútorait és növényállományát.

szeged közvilágításának kor-
szerűsítése is a tervek között 
szerepel. Az elképzelés szerint 
szeged a Led-s technológiára 
térne át és ezzel egyidejűleg a mé-
résen alapuló elszámolás techni-

kai feltételeit is megteremtenék. 
ennek várható költsége 1,5-2,7 
milliárd forint. 

Fejlesztenék a távhőszolgáltató 
rendszert is, elsősorban geotermi-
kusenergia- és biomassza-alapú 
hőtermelő berendezések üzem-
beállításával. Az utóbbi tüzelő-
anyagához szükséges energia-
ültetvényeket is telepítenének a 
projekt részeként a város körül, a 
beruházás értéke 5 milliárd forint 
körül van.

A városüzemeltetési Bizottság 3 
beruházást javasolt a kiemelt pro-
jektek közé: a repülőtér kereske-
delmi célú reptérré való fejleszté-
sét, a Budapest-szeged-temesvár 
közötti nagy sebességű vasút fej-
lesztését, valamint a dorozsmai 
vasúti felüljáró megépítését.

Hüvös László képviselő javas-
latára a kiemelt projektek közé 
bekerült a gyálaréti Holt-tisza 
rehabilitációja is. ezt a fejlesztést 
is régóta szeretné megvalósítani 
a város.

A szeptemberi közgyűlésen 
végül az előterjesztést csak a 
szocialista képviselők illetve a 
fideszes Hüvös László szavazta 
meg, a Fidesz-KdNp, a Jobbik és 
az Lmp képviselői tartózkodtak.

lag letisztult elképzeléseink az 
új struktúráról. Azt már tud-
juk, azokat az ügyeket, amiket 
átszerveztek a helyi jegyzőtől a 
járási hivatal-
hoz, települé-
si ügysegédek 
fogják helyben 
intézni. ezek 
j e l l e m z ő e n 
olyan üg yek, amelyeknek az 
önkormányzatisághoz, a helyi 
döntéshozatalhoz nem nagyon 
van közük. például olyan típusú 
szociális ügyek, amelyekben ha 
a kérelmező megfelel az előírt 
feltételeknek, akkor jár neki a tá-
mogatás. ezek az ügyek kerülnek 
át, amivel nincs nagy vesztesége 
a településnek. Az ügysegédek 
gyakorlatilag minden, a járáshoz 
tartozó ügyet intéznek majd. Így 
nem kell a zsombóiaknak elmen-
ni zsombóról, ha ügyet akarnak 

intézni. Ha az új rendszer úgy 
fog működni, ahogy kitalálták, s 
az a gyakorlatban is megvalósul, 
akkor előrébb leszünk. ezzel a 
nyugati típusú ügyintézés felé ha-

ladunk, ami-
kor is minden 
ügyünket egy 
helyen tudjuk 
elintézni, se 
nem kell kü-

lönböző hivatalokba és szolgál-
tatókhoz szaladgálni. ez a jövő. 
ezzel egyszerűsödik az életük.

NAgy AttILA 
poLgármester (ÜLLés):
 – még nem tudjuk, hogyan mű-
ködik majd a gyakorlatban az új 
közigazgatási struktúra, hiszen 
még nem volt ilyen járási rend-
szer. Az emberek nem is tudják 
pontosan, hogy miről van szó. 
Nyilván a kormány próbálja kom-
munikálni a változásokat a saját 
eszközeivel. mi a mórahalmi já-
rási hivatalhoz fogunk tartozni, 
ugyanakkor Üllésen továbbra 
is működni fog okmányiroda. 
várhatóan Üllésen nyílik első-
ként kormányablak. Igazán ez 
inspirál a dologban, hiszen így az 
ügyintézés 80 százaléka Üllésen 
marad. A munkaügyi központ, a 
földhivatal, az építésügyi hatóság 
eddig is mórahalmon működött, 
s ez így lesz a járási rendszerben. 
ránk vár még az a feladat, hogy 
a tömegközlekedési menetrendet 
a járási központhoz igazítsuk.

tavaly decemberben készült el 
a vásárhelyi pál utca fölújításá-
nak első üteme. Idén augusztus-
ban elkezdődtek a munkálatok a 
még ki nem szélesített szakaszon 
is. Az építkezés a közlekedők 
számára nyilvánvalóan kelle-
metlenségekkel jár, ám amikor 
befejeződik, az útszakasz nem 
csak kényelmesebb, de bizton-

ságosabb is lesz. A vásárhelyi 
pál utca egészen a Kálvária su-
gárútig kétszer kétsávos lesz. A 
kerékpárosoknak sem a forgal-
mas úttesten kell majd tekerni-
ük, hiszen számukra mindkét 
oldalon kerékpársáv épül. Kihe-
lyeznek húsz kerékpártámaszt is. 
Akárcsak a tavaly átadott szaka-
szon, itt is új, utasváróval ellátott 

buszmegállókat alakítanak ki, 
valamint kényelmesebb járdákat 
a gyalogosoknak. A csaknem 207 
millió forintos, részben uniós 
támogatással megvalósuló út-
korszerűsítéssel párhuzamosan 
tovább épül a rókus-móravárosi 
főgyűjtő csatorna is. ennek költ-
ségeit a vízügyi építési alapból 
teremtették elő. A beruházások 
összköltsége mintegy 564 millió 
forint.

A fölújított útszakasz dec-
ember közepi átadása után a 
vásárhelyi pál utca nag yobb 
forgalmat lesz képes biztonsá-
gosan átereszteni. Az új csatorna-
szakasz megépülésével a terület 
belvízelvezetése javul. 

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések Szegeden

a jövő nagy beruházásai
Szegeden

Decemberre végig 
négysávos lesz a 
Vásárhelyi Pál utca

Gyorsabban és biztonságosabban

Lassan összeáll az a fejlesztési irány, amelyet a város 
szeretne megvalósítani a 2014-2020 közötti uniós költ-
ségvetési ciklusban. Botka László polgármester előter-
jesztésében a szeptemberi közgyűlésen tárgyalták a 
lehetséges beruházásokat. 

Hamarosan „végig ér” a Vásárhelyi Pál utca korszerűsítése 
Szegeden. A rókusi csomópont és a Bakay Nándor utca 
közötti szakasz egy ideje már négysávos. Év végére a 
Bakay utca és a Kenyérgyári út között is kényelmesebbé, 
biztonságosabbá válik a közlekedés. Emellett a terület 
belvízelvezetése is javul.

Nagy Attila 
Üllés polgármestere

polgármestereK
a járási 
renDszerről

Vélemények

 Folytatás az 2. oldalról

„Így nem kell a zsombóiaknak 
elmenni zsombóról, ha ügyet 
akarnak intézni.” gyuris zsolt
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egészen törökkanizsáig te-
kerhetnek a biciklisek azon a ke-

rékpárúton, melynek első üteme 
a tervek szerint október végére 

készül el. Az új bicikliút szőre-
gen és Újszentivánon át egyelőre 
tiszaszigetig épül. 

A csaknem 400 ezer eurós 
beruházás költségeinek 95 szá-
zalékát az európai unió fedezi. A 
szegedi önkormányzat még 2009-
ben, tiszaszigettel, Újszentiván-
nal és törökkanizsával közösen 
nyert pályázatot egy határon át-
nyúló programnak köszönhetően.

Legkésőbb, augusztusban a 
szőregi szakaszon indult meg 
a munka, mert itt át kellett ter-
vezni a nyomvonalat. A bicikliút 
a szerb utcán a Hősök terétől a 
szerb templomig az úttest két ol-
dalán fut. onnantól Újszentiván 
felé a jobb oldalon halad tovább. 
A kerékpárút átvezetésénél biz-
tonságtechnikai elemek figyel-
meztetik a gépjárművezetőket a 
kerekezőkre.

Az építkezést megelőzően meg 
kellett ritkítani a növényzetet, 
valamint csatornarekonstrukci-
ót is végeztek a szakemberek. A 
Kulturális örökségvédelmi Hi-
vatallal együttműködve szük-
ség volt régészeti föltárásra is. A 
munkálatok során ideiglenesen a 
házak beállóit is föl kellett szedni. 
A visszaburkolásnál több helyen 
térkövet alkalmaztak az aszfalt 
helyett.

törökkanizsán is elvégezték 
már a munka javát. ott a község 
belterületén építettek bicikliutat. 

Január óta zajlik a domaszék-
röszke közös szennyvíztisztító 
telep felújítására vonatkozó pro-
jekt, melynek megvalósítására 
több mint 456 millió Ft támoga-
tást kapott röszke és domaszék 
önkormányzata. A projekt kere-
tein belül kiépítésre kerül egy új 
nyomóvezeték domaszék és a 
szennyvíztisztító telep között, 
illetve az összegyűjtött szenny-
vizek megfelelő tisztításának 
elérése érdekében, átalakításra 
kerül a közös szennyvíztisztító 
telep. A projekt 2014-ben zárul.

szeptember elején indult a 
„Kulturális alkotóműhely” című 
pályázat, amely Forráskút, Üllés, 
domaszék és röszke települések 
intézményeit érinti és röszke 
önkormányzata a fő lebonyolító. 
A pályázat a „Kulturális intézmé-
nyek részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában” 
című konstrukció keretén belül 
valósulhat meg és közel 20 millió 
Ft támogatás jelent az intézmé-
nyeknek. A programok központi 
témája a kultúra, a művészetek 
és a hagyományok ápolása. A 
módszer intézményenként elté-
rő, többek között lehetőség van 
kulturális táborok, különböző 
múzeumpedagógia programok, 
témanapok, kézműves foglal-
kozások lebonyolítására vagy 
színházi, bábszínházi előadások 
látogatására.

A LeAder program biztosít 
támogatást a röszkei Ifjúsági 
Ház belső tereinek felújítására, 

amely novemberben kezdődik. 
ehhez kapcsolódóan, még az idei 
évben elkészül az Közösségi Ház 
udvarán a falukemence, amely új 

„szolgáltatást” jelent a látogatók 
számára. A fejlesztés összesen 
6.600.000 Ft támogatásból va-
lósul meg 2012. évben.

Ha nem is teljesen hiábavalók, 
de nem túl maradandó hatásúak 
a figyelmeztetések, melyek az ősz 
és a tél közeledtével fogalmazód-
nak meg évről évre a közleke-
dők számára. A rendőrség, hogy 
a balesetveszélyt csökkentse, 
egyrészt ismét közzétette jó ta-
nácsait, másrészt fokozott közúti 
ellenőrzéseket szervez.

Az őszi közlekedési balesetek 
jellemző oka, hogy a járműveze-
tők nem az időjárási-, látási- és 
útviszonyoknak megfelelően ve-
zetnek – olvasható a Csongrád 
megyei rendőr-főkapitányság 
honlapján. Lényeges az is, hogy 
minden járművezető megfe-
lelően készítse fel járművét és 
önmagát is a megváltozó körül-
ményekre.

A gépjárműveket ajánlatos már 
októberben alaposan átnézni. 
elengedhetetlen az akkumulátor, 
a gumiabroncsok, a világítás és 
a fékrendszer ellenőrzése. Fontos 
a jól működő ablaktörlő, a jégka-
paró, a jégoldó spray, a megfelelő 
ablakmosó folyadék vagy a pá-
ramentesítő. Alapkövetelmény a 
kifogástalan állapotú téli gumi, 
mert a nyári abroncsok +7 fok 
alatt már megbízhatatlanok.

A gyakori köd, a szitáló eső 
miatt a száraz és vizes, nyálkás 
útszakaszok hirtelen válthatják 
egymást. Különösen veszélyes, 
ha a nedvesség rá is fagy az útra. 
ősszel és télen nagyobb követési 
távolságot tartva, lassabban kell 
vezetni. A pára, a köd rontja a 
távolságbecslő képességet is, a 

tárgyakat a valóságosnál távo-
libbnak látjuk. Különösen ügyelni 
kell a gyalogosokra, akik a jár-
dák mellett összegyűlő tócsákra 
összpontosítanak, így gyakran 
figyelmetlenül lépnek az úttest-
re. A kezdő járművezetőknek és 
azoknak, akik a tavaszi, nyári 
hónapokban tanultak vezetni, 
érdemes forgalommentes úton, 
vagy vezetéstechnikai pályákon 
ismerkedniük a megváltozott 
körülményekkel. 

A rendőrség november 15. és 
december 15. között kiemelten 
ellenőrzi a forgalomban részt-
vevő, valamint az álló járművek 
kivilágítására vonatkozó rendel-
kezések megtartását. A hatóság 
emellett a közlekedők figyelmébe 
ajánlja a www.latnieslatszani.hu 
internetes oldalt is.

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések Szegeden Közlekedés

itt a közlekeDők
nehéz iDőszaka

összefogással
megvalósuló fejlesztéseK

Röszkén

Látni és látszani rossz időben is

Szőregen iS épül
a bicikliÚt
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Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

Ismét megny itot ta kapuit 
a zsombói közösségi ház. Az 
épületre júliusban azért került 
lakat, hogy mintegy négy hónap 
alatt teljesen megújulhasson a 
központ. A pályázaton elnyert 
40 millió forintból és a közel 14 
millió forint önkormányzati tá-
mogatásból megszépült 50 éves 
épületet október elején vehették 
birtokba a helyiek. 

Az elmúlt 30 évben nem volt 
a településnek lehetősége az 
épület rekonstrukciójára. 
mi minden szorult 
fe l ú j í t á s r a- 
k é r -

deztük gyuris zsolt polgár-
mestert?
A József Attila Közösségi Ház 

és Köny vtár kívül belül meg-
szépült. Az épület hőszigetelése 
mellett a födém szigetelését is 
elvégezte a kivitelező (Ferroép 
zrt.), továbbá szellőzőrendszert 
a lak ítot t k i. A z intézmény t 
akadálymentesítették, felújí-
tották a burko-
latot, és 

kifestettek. Kicserélték a kárpito-
kat, és új borítást kapott a színpad 
is. Az udvaron fedett kerékpár- és 
babakocsi-tároló épült. 

megújult a köny v tár is. ez 
a frissülés csak az épületre 
vonatkozik, vagy a könyvtári 
készlet is bővülhetett?
olyan értelemben bővült a 

könyvtár, hogy egy új olvasórészt 
is sikerült kialakítani. ez a he-

lyiség többfunkciós, így 
például tárgyaló-

nak, ifjúsági 
közös-

ségi térnek is használható. Koráb-
bi pályázatoknak köszönhetően 
az informatikai rész már meg-
újult, ezúttal a bútorok cseréjét 
oldottuk meg a rendelkezésre 
álló összegből. Jó hír viszont, hogy 
a most megvalósuló, kedvező 
térkialakításnak köszönhetően 
a jövőben lesz mód bővíteni a 
könyvkészletet is.

Az internet világában egyre 
nehezebb becsalni az embe-
reket a könyvtárba és a közös-
ségi házba. zsombón hogyan 
próbálják elérni, hogy a fiata-
lok által is látogatott legyen a 
központ?
Az épületen belül ingyenes wi-

fi hálózatot építettünk ki, így a 
diákok bármikor használhatják 
okostelefonjaikat, illetve a leg-
modernebb informatikai eszkö-
zökkel szereltük fel a házat, így 
a számítógépek mellett laptopok 
és projektorok használatára is 
mód van. 

mivel a pályázat részeként a 
következő három évben a mun-

kabérek jelentős részének a fi-
nanszírozására is lehetőségünk 
adódott, kibővítettük a dolgozói 
létszámot és olyan helyi fiatalo-
kat kértünk fel a munkára, akik 
tudják, hogy mire van szüksé-
gük a zsombói tiniknek. A ked-
vező helyzetnek köszönhetően 
szakvégzettséggel rendelkező 
munkavállalókat is sikerült al-
kalmazni, így munkába állhatott 
művelődésszervező és könyvtáros 
is. A közösséi ház új vezetője vízi 
renáta lett. A megújult közösségi 
térrel az a célunk, hogy zsombó 
élő, egymást segítő közösséggé 
váljon. Nemcsak kívülről lett 
szebb, a repertoárja is gyarapodik 
a jövőben a művelődési háznak. A 
fiatalságot megszólító programok, 
egészségfejlesztés és munkaügyi 
információk átadása is szerepel 
a kibővült kínálatban.

eg y közösségi ház a közös-
ség építését hivatott szolgálni. 
milyen programokkal készül-

nek az őszre, majd az adventi 
időszakra?
eg yelőre csak az á l landó 

programokról tudok beszámol-
ni. Idén is megszervezzük And-
rás nap környékén a kolbász és 
hurkatöltő versenyt, ami egyre 
népszerűbb a megyében. ter-
mészetesen november végén 
lesz Katalin- táncház, az adventi 
időszakban pedig minden hétvé-
gén lesz rendezvény. Az idősek 
köszöntése és a falukarácsony 
mellett lesz adventi készülődés 
is, vagyis barkácsolós kreatív 
hétvége és a közoktatási intéz-
mények karácsonyi ünnepségei 
is a házban zajlanak majd.

Hogyan változott a ház nyit-
vatartási rendje?
Korábban hétfőn zárva volt a 

ház, most már a hét első napján is 
kinyitja kapuit a zsombói közös-
ségi tér. szombaton sem csukjuk 
be az ajtókat, mostantól minden-
kit vár az épület a hétvégén is.

A deszki művelődési Ház és 
Köny vtár – közismert nevén a 
Faluház – ismét két nagy uniós 
projektet készül megvalósítani. 
szeptember 1-től jövő év októ-
berig tart a „A tudás könyvtára 
deszken” elnevezésű projekt, 
amelyen közel 8 millió forintot 
nyert a deszki intézmény. ezt az 
összeget a Faluház a könyvtári 
infrastruktúra fejlesztésére for-
dítja, új számítógépeket, színes 
fénymásolót, projektort, laptopot 
és szoftvereket vásárolva belőle. 
A Faluház gépparkja, szoftverei 
elavultak, fejlesztésre önerőből 
nincs lehetőség és mivel rendsze-
resek a könyvtári rendezvények, 
könytárhasználati foglalkozások, 
író-olvasó találkozók, így ezekre 
az eszközökre nagy szükség van.  

október 1-től 2014. március 30-
ig tart a Faluház másik nyertes 
projektje, amely a tanórán kívüli 
szabadidős programokat támo-
gatja. Hat nevelési-oktatási intéz-
ménnyel – a szegedi térség eötvös 

József Közoktatási Intézményével, 
a zoltánfy István általános Isko-
lával, a móra Ferenc Csicsergő 
óvodával, a Weöres sándor ál-
talános Iskolával, a tücsök óvo-
dával, és a szent Antal Katolikus 
Iskola és óvodával (tiszasziget, 
Újszentiván) dolgozik együtt a 
művelődési ház.

A településen kiemelten foglal-
koznak azzal, hogy az iskolás és 
óvodás gyerekeknek megfelelő 
szabadidős elfoglaltságot biz-
tosítsanak, hiszen az elmúlt 4-5 
évben az iskolán/óvodán kívüli 
tevékenységek teljesen beszűkül-
tek. Az alapfokú művészeti 
oktatás finanszírozásá-
nak megváltozá-
sával nagyon 
sok mű-

vészeti iskola zárt be, több tele-
pülésen teljesen megszűnt ez a 
fajta tevékenység. A szervezők úgy 
gondolják, hogy a fiatalok szemé-
lyiségfejlődéséhez a művészetek 
jelenléte az életükben nagyon 
fontos. A pedagógusok óraszámá-
nak emelésével pedig a szakkörök 
száma lett egyre kevesebb az álta-
lános iskolákban. A fenntartó nem 
tudja finanszírozni a szakkörök 
miatt keletkezett túlórákat, így 
azok az utóbbi években szinte 
teljesen elmaradtak. Ahogy az or-
szág egészében, úgy helyi szinten 
is tapasztalható ez a szükséglet a 
pedagógusok és a szülőkkel való 
egyeztetések alapján. A projekttel 
ennek a szükségletnek szeret-
nénk eleget tenni, így összessé-
gében 16 szakkör, 4 tábor, erdei 
iskola, 6 budapesti kirándulás, 4 
szegedi kirándulás és könyvtári 
rendezvény valósul majd meg. A 
támogatás összege: 22.433.000 Ft

Újra fogaD látogatókat 
a zsombói közösségi ház

Újabb pályázati sikerek 
a deszki FaluHázBan

Leplet bont az ősz
Zöld sarok

tavasszal és nyáron megszo-
kott jelenség, hog y a virágos 
növények kibontják szirmaikat, 
leplüket, majd legkésőbb őszre 
magot érlelnek. Ismerünk azon-
ban olyan növényeket is, amelyek 
épp ősszel, kevéssel a nyugalmi 
időszak beköszönte előtt virá-
goznak. Kevés ilyen faj van, de 
közülük három a dél-Alföldön 
is megtalálható, védett ritkaság.

Az amarilliszfélék hazánkban 
előfordul öt faja közül a vetővi-
rág (sternbergia colchicif lora) 
ősszel, szeptember-októberben 
- az őszi búza, árpa vetésének ide-
jén - bontja leplét. A sárga színű, 
hagymás növény latin nevében is 
utal arra, hogy virágja hasonlít a 
kikericsfélékére. A népnyelv kike-
ricsvirágú sárikának is nevezi. A 
botanikusok sokáig a kikericsfé-
lékhez sorolták. Kitaibel pál neves 

magyar botanikus ismerte fel, 
hogy új növénynemzetség képvi-
selőjével van dolga. A Körös-ma-
ros Nemzeti park Csanádi-pusz-
ták területegységén tömegesen 
virít. védettséget élvez, eszmei 
értéke 10 000 Ft.

ezeken a löszpusztákon vi-
rít az őszi csillagvirág (scilla 
autumnalis vagy prospero elisae) 
is. Békés megyei állományát 5-10 
millió tőre becsülik. Apró kék 
virágait fürtökben hozza. Laza 
virágzatú, kistermetű jácintra ha-
sonlít, ami nem meglepő, hiszen a 
jácintfélék rokonságába tartozik. 
Leveleit csak elvirágzása után 
fejleszti ki. A dél-Alföld pusztá-
in kívül még a Balaton-felvidék 
sziklagyepein él. eszmei értéke 
5 000 Ft.

A homoki kikerics (Colchicum 
arenarium) a homokpuszták 
bennszülött növénye. Igen ha-
sonlít az őszi kikericsre, de annál 
kisebb termetű. mérgező növény. 

A legelő állatok is elkerülik. ér-
dekessége, hogy tavasszal kezdi 
fejleszteni levelét, ami nyár végé-
re elfonnyad, leszárad. Az előző 
ősszel hozott virágból fejlődő 
termését is tavasszal érleli. Nyá-
ron a talajban lévő hagymagu-
móban „pihen” a növény. ősszel 
csak a rózsaszín virágait hozza. 
Fokozottan védett, eszmei értéke  
100 000 Ft.

Homoki Kikerics

Őszi csillagvirág

Vetővirág
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Sport

Három éven belül
az élvonalba
jutna az szkksE

Recept

mézes-sütő-
tökös csirke

Hozzávalók:
4 adaghoz:
kb. 50 dkg csirkemell
1 kis fej vöröshagyma
3 evőkanál olívaolaj
1 sütőtök (max. 1 kg-os)
1 teáskanál szerecsendió
1 teáskanál gyömbérpor
3-4 dl leves (lehet kockából is)
 curry, ezt bővebben is lehet 
szórni
kevés fehér bors, só
3 evőkanál méz

Elkészítés:
A csirkemellet kis csíkokra 

vágjuk, a sütőtököt felkockáz-
zuk. A hagymát felaprítjuk és 
az olívaolajon üvegesre pirítjuk. 
Beleszórjuk a felcsíkozott csir-
kemellet. Amikor már nagyjából 
megfehéredett, rászórjuk a curryt, 
és pirítgatjuk vele. Aztán jöhet a 
só, a fehér bors, a gyömbérpor, 

és a szerecsendió. Felöntjük a 
levessel, aztán jöhetnek bele a 
sütőtök darabkák. Így aztán kis 
lángon főhet vagy 20 percet, fél 
órát. Húsz perc után lehet ellen-
őrizni: ha a sütőtök már puha, 
akkor már kész. (Ha túl sok a leve, 
akkor a fedőt le kell venni teljesen, 
hogy kicsit elpárologjon belőle.) 

A sütőtök darabkákat lehet da-
rabosan hagyni, de ha valakinek 
úgy szimpatikusabb, össze lehet 
törni finoman krumplinyomóval. 
(olyan puha már ekkorra a sütő-
tök, hogy a hús nem fog „sérülni”.) 
A végén rácsorgatjuk a 3 evőkanál 
mézet, azzal még összerotyogtat-
juk, és kész!

Az európai hírű pick szeged ár-
nyékában két szegedi női csapat 
is szerepel a másodosztályú kézi-
labda bajnokság Keleti-csoportjá-
ban, a K. szeged se-Algyő újonc 
az NB I/B-ben, míg a szeged-Kis-
kundorozsma Kse már több éve 
tagja a ligának. utóbbi együttes, 
még szeged-dorozsma-Algyő né-
ven a 2007/08-as kiírásban bronz-

érmet szerzett, az elmúlt négy 
idényben viszont messze volt a 
dobogótól. Az elmúlt szezonban 
elért hetedik hely után alapos 
változásokon ment keresztül a 
dorozsmai klub. A Farkas Józsefet 
menet közben váltó prónay gyula 
helyett nyáron marosán györgyöt 
nevezték ki vezetőedzőnek. Az 
új tréner éppen a városi rivális 
K. szeged se-Algyőtől tette át a 
székhelyét. A szKKse keretéhez 
csatlakozott grandjean gréta, 
szalma dóra (mindkettő Kszse), 
orell Bettina (Kecskemét), Aron 

Andrea (Kistelek) és zsilák Katica 
(Békéscsaba), valamint visszatért 
az együttesbe Lehmann-dobó 
Andrea. A nagy terveket szövö-
gető klubtól ugyanakkor Antal 
Jenifer (orosháza), márton enikő 
(Kecskemét), draxler orsolya, va-
lamint draxler dorottya (Kszse) 
is eligazolt. A megerősített csa-
pat nagy lendülettel vágott bele 

a munkába.
– Nyugodtan mondhatom, hogy 

a lányok NB I-es felkészülést csinál-
tak végig a nyáron, összesen ötvenöt 
edzésen tartottam, napi két alkalom-
mal találkoztunk és a vezetőségnek 
hála még egy egyhetes edzőtáborba 
is el tudtunk utazni – kezdett bele a 
mesélésbe Marosán György. Az alapo-
záskor az egyetemisták és főiskolások 
számára könnyebbség volt, hogy az 
iskola még nem kezdődött el, de akik 
munka mellett kézilabdáznak, azok 
is törekedtek rá, hogy minden edzé-
sen ott legyenek. Az egyetemen már 

elkezdődött a tanítás, de mindenki úgy 
vette fel az óráit, hogy az passzoljon a 
tréningek időpontjához. Bár amatőr 
sportolók, mégis profi hozzáállással 
dolgoznak, nincs alibizés, a lányok 
még a magánéletüket is úgy szer-
vezik, hogy a kézilabda beleférjen. 
Szerencsére az idényt is jól kezdtük, 
a győzelmeknél pedig nincs jobb ösz-
szekovácsoló erő.

A szezonrajtra valóban nem 
lehet panasz, hiszen az szKKse 
három sikerrel és egy vereség-
gel kezdte a bajnokságot, míg 
a magyar Kupában az első két 

fordulót sikerrel vette a gárda. 
marosán györgy együttese már 
egy nagy skalpot is begyűjtött, 
hiszen az NB I/B 4. fordulójában 
hazai pályán győzte le a címvédő 
Nyíradonyt.

– A vezetőség egy három éves tervet 
fektetett le, amihez hozzáigazítot-
tam a szakmai vonalat – mondta el 
a dorozsmai együttes vezetőedzője. 
Az első idény egy stabilizációs év, a 
cél pedig az, hogy a csapat az első 
négy között végezzen. Jó lenne, ha egy 
érmet is szereznénk, de azt látni kell, 
hogy ebben az idényben nagyon erős 

a másodosztály mezőnye. A harmadik 
szezon végére viszont már azt a célt 
tűztük ki, hogy az SZKKSE feljusson 
az NB I-be.

 
A szeged-Kiskundorozsma 

Kse az egyik legfiatalabb átlag-
életkorú (23 év) gárda a ligában, 
marosán györgy csapatában a fi-
atal tehetségek mellett Lehmann-
dobó Andrea, dobó mónika, vér 
vivien és vadászy Anikó képviseli 
a rutint. 

– Ideális a csapat összetétele. Az 
idősebbek nagyon sokat segítenek a fi-
ataloknak, nemcsak a pályán, hanem 
az öltözőben is. Szerencsés helyzetben 
vagyok, mert több olyan játékosom is 
van, akik egy-egy meccs hajrájában 
képesek jó döntéseket hozni és ezzel 
értékes pontokat szerezhetünk. Erre 
jó példa a bajnok Nyíradony elleni 
találkozó, amelyet egyetlen góllal, 
2-21-re nyertünk meg. 

A több korábbi élvonalbeli já-
tékossal felálló Nyíradony elleni 

siker újabb lökést adhat a gárdá-
nak, amely a magyar Kupában a 
Csorvás és a Hódmezővásárhely 
legyőzésével bejutott a harmadik 
fordulóba, ott pedig akár már NB 
I-es alakulattal is találkozhat-
nak a lányok. A cél pedig az, hogy 
néhány év múlva már minden 
héten ilyen meccseket vívjon az 
szKKse.

– Számomra nagy megtiszteltetés, 
hogy egy ilyen nagy hagyományokkal 
rendelkező kézilabdavárosban az első 
számú női csapatnál dolgozhatok – 

jegyezte meg büszkén a makói szár-
mazású Marosán György. Jó lenne 
egyszer elérni azt, hogy a kézilabdát 
szerető emberek egy hétvégén akár két 
mérkőzésre is kimehessenek. Szomba-
ton egy Pick Szeged derbi az újszegedi 
sportcsarnokban, a vasárnapi ebéd 
után pedig egy jó kis női mérkőzés 
Kiskundorozsmán. Úgy vettem észre, 
hogy a sikeres bajnoki rajtunknak 
már híre ment a környéken, ezért 
bízom benne, hogy a jövőben még 
többen fedezik fel maguknak a csa-
patunkat.

Komoly tervek, új edző, átalakult együttes. A Szeged-
Kiskundorozsma KSE NB I/B-s női kézilabdacsapatának 
vezetői mernek nagyot álmodni, az a céljuk, hogy a gárda 
három év múlva már a legmagasabb osztályban, az NB 
I-ben szerepeljen.

A Két szegedI KLuB Között Jó A vIszoNy

A 2011-ben önállósult Kézilabda szeged se-Algyő a nyáron került 
egy osztállyal feljebb, az együttes célja a biztos bent maradás az 
NB I/B-ben. Az elmúlt idényben még marosán györgy ült a Kszse 
kispadján, így van rálátása mindkét csapatra.

– A két klub között egészséges rivalizálás van, a KSZSE egy kiváló után-
pótlás nevelő egyesület. Szívből szurkolok nekik, hogy megragadjanak a 
második ligában. Nem kell sokat várni az első szegedi rangadóra sem, hiszen 
december 8-án az algyői sportcsarnokban K. Szeged SE-Algyő – Szeged-
Kiskundorozsma KSE városi derbit rendeznek.

Szegedi KiStérSégi híreK7. oldal • 2012. 10.



Programok a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

mint arról korábban beszámol-
tunk, a szegedi Kistérség több-

célú társulása támogatást 
nyert bölcsődék 

építésé-

re. ezúttal Újszentiván gazda-
godott egy új intézménnyel. Az 
árpád utca 5. szám alatti ingatlan 
átépítése befejeződött – fogal-
mazott a településvezető. putnik 
Lázár hozzátette, a két foglalkoz-

tató és az ezekhez tartozó átadó, 
mosdó és mellékhelyiségek, 

k a z á n -
ház, 

mosószoba, vasaló-tároló, játék-
raktár, babakocsi tároló, orvosi 
szoba, melegítő konyha, udvari 
játéktároló, terasz és a szükséges 
számú parkolóhely kialakítása 
mellett az épület teljes bútorzat-
tal, eszközökkel való felszerelése 
is a projekt keretében valósult 
meg. A 475,5 m2 alapterületű 
bölcsőde épületében komplex 
akadálymentesítést hajtott végre 
a kivitelező. A fűtést úgyneve-
zett talajszondás technikával 

oldották meg, 
ami jelentősen csökkenti majd 
a téli hónapokban az üzemel-
tetési költségeket- tette hozzá 
a településvezető. A több mint 
160 millió forintos beruházáshoz 
közel 150 millió forint támogatást 
biztosít az európai unió és a ma-
gyar állam. 

A 15 m2-es udvaron rengeteg 
kültéri játék, készségfejlesztő 
nyűgözi le a gyerekeket. 

A 24 férőhelyes bölcsőde nem-
csak a helyieket, hanem a kis-
térségi település legkisebbjeit 
is várja, hiszen sok családban 
gondot okoz a picik elhelyezése. 

“Az édesanyák kénytelenek három 
évig is otthon maradni csemeté-
jükkel, miközben a család nem 
biztos, hogy anyagilag megteheti, 
hogy ilyen hosszú időre nélkülöz-
ze az anya keresetét. erre nyújt 

megoldás az új bölcsőde” – tette 
hozzá a polgármester. A szülők 
munkaidejéhez rugalmasan al-
kalmazkodik a nyitvatartási idő 
is, a gyerekek felügyeletét reggel 
hat és este fél hat között tudja 
megoldani az intézmény. Jelenleg 
két 10 fős csoport indult, ahova 6 
hónapos kortól 3 éves korig várják 
a csemetéket.

Az első megmérettetések a 19. 
század elejére tehetők. ekever-
senyt már 1841-ben rendeztek, 
de az első igazi versenyszántást 
1866-ban enyingen szervezték, 
amelyet sok-sok hazai és nemzet-
közi összecsapás követett.

A próbatétel célja, hogy fej-
lessze a szántás tudományát és 
gyakorlatát, segítse a bemutatók 
és kiállítások szervezését, támo-
gatást és segítséget nyújtson a 
műszaki fejlesztéshez, valamint 
megalapozza az élelmiszerter-
melést a világ növekvő népessége 
számára.

A hazai szántóversenyek szer-
vezése tehát a 19. század közepén 
kezdődött. Az első periódus legna-
gyobb versenyei enyingen (1866), 
Agárdon (1882), puszta-nagytele-
ken (1887), mezőhegyesen (1909) 

és galántán (1919) voltak. A két 
világháború közötti időszak leg-
mozgalmasabb periódusa 1925-
30 volt, amikor öt nagyversenyt 
rendeztek. Az újkori próbatéte-
lek, vagyis a Földművelésügyi 
minisztérium támogatásával 
szervezett országos Felnőtt és 
Ifjúsági szántóversenyek még kis-
gépekkel és a World ploughing 
organization (Wpo) szabályzata 
szerint működtek. A nagyméretű 
gépcsoportok terjedése 1978-87 
közötti időszakban dominált, 
majd a magyar szántóverseny 
szövetség megalakulása után 
1995-ben indult újra a szántó-
verseny mozgalom, mégpedig az 
eredeti programot folyamatosan 
bővítve először a nagygépekkel, 
majd váltvaforgató ekékkel és 
végül a fogatos szántással.

A szántóversenyek módszerei 
és értékelése a világversenyeken 
alkalmazott bírálati szokások 
hatására fejlődtek, finomodtak. 
most már tarlón és gyepterületen 
folyik a verseny. A bírák az érté-
kelés során többek között figyelik 
a nyitóbarázda és a szántás mi-
nőségét, a növényi maradványok 
alátakarását, a záróbarázda tö-
kéletességét, valamint az ekele-
eresztés és kiemelés pontosságát.

A hazai szántóversenyek a vi-
lágversenyek szabályai szerint 
zajlanak, dócon hét kategóriában 
lehetett indulni. A veterán traktor 
kategóriában hárman mérkőztek 
meg egymással, kétfejes ágyeke 
kategóriában hat fő nevezett, há-
romfejes ágyeke kategóriában hét 
induló volt, dt- lánctalpas kate-
góriában egy versenyző mutatta 
meg tudását, négyfejes ágyeke 
kategóriában hárman szántottak, 
míg ketten kerti traktor kategó-
riában mérték össze tudásukat, 
illetve három versenyző lovas eke 
kategóriában nevezett.

A versenyszántás követel-
ményei a gyakorla-
ti munkától né-
mileg eltérnek, 
főleg azért, hogy 
a bírásko-

dás feltételeit megteremtsék. A 
tíz méter széles és száz méter 
hosszú parcellák felszántásá-
ra három óra áll a versenyzők 
rendelkezésére. A nyitó baráz-
da húzás időtartama húsz perc, 
amelyet egy bíráskodási szünet 
követ, majd két óra negyven perc 

alatt kell a szántást befejez-
ni. A versenyzők 

munkáját a bírói csoportok tizen-
két szempont alapján értékelik.

A dóci rendezvény érdekessége 
volt, hogy ebben az évben először, 
női versenyzőt is üdvözölhettek a 
szervezők a nevezők sorában. A 
balástyai dékány zsanett, fiúkat 
megszégyenítő szántással, kate-
góriájában a II. helyezést érte el.

A szántás közben a nézők, 
illetve a szántók ekevas hajító 
versenyben 

mérkőzhettek meg egymással, 
melyben női és férfi kategóriá-
ban az első három helyezettet 
díjazták. A kemény munkát kö-
vetően pedig, afféle levezetésként, 
ebéddel várták a megfáradt ver-
senyzőket a szervezők.

új bölcSőde nyílt Újszentivánon

SzántóverSeny

Megnyitotta kapuit a település legifjabb lakóinak szánt 
intézmény, vagyis az újszentiváni bölcsőde. A kismamák 
által régen várt beruházás szeptemberben fejeződött be, 
a csemeték október elsején vehették birtokba az épületet.

Dübörögtek a lóerők szeptember első napján Dócon. Ki 
a traktorját, ki a lánctalpasát, ki a lovát turbózta fel az 
immár harmadik alkalommal megrendezett szántóver-
senyre. Az előző évek sikerein felbuzdulva idén 25- en 
döntöttek úgy, hogy megmérettetik magukat ezen a nem 
mindennapi versenyen. Mielőtt azonban kiderülne, hogy 
mely kategóriákban, kik bizonyultak a legjobbaknak, néz-
zük, milyen hagyományai vannak a szántóversenyeknek 
Magyarországon. 

A verseNyeN doBogós HeLyezést eLért NevezőK kategórIáNKéNt:

Veterán traktorok kategóriában:
I. helyezett: ördögh János (sándorfalva)
II. helyezett: széll Attila (Balástya)
III. helyezett: Böröcz László (Balástya)

Kétfejes ágyeke kategóriában:
I. helyezett: Kocsis László (sándorfalva)
II. helyezett: dékány zsanett (Balástya)
III. helyezett: Lőrincz János (dóc)

Háromfejes ágyeke kategóriában:
I. helyezett: gombos István (Balástya)
II. helyezett: Bozsó gábor (Balástya)
III. helyezett: Jóljárt dávid (sándorfalva)

Négyfejes ágyeke kategóriában:
I. helyezett: ifj. ördögh János (sándorfalva)
II. helyezett: Berta tibor (Balástya)
III. helyezett: szabó róbert (dóc)

Lovas ekés szántás kategóriában:
I. helyezett: Csorba Ferenc (pusztaszer)
II. helyezett: Losonczi Antal (Balástya)
III. helyezett: guba András (Kistelek)

DT- lánctalpas kategóriában:
I. helyezett: Kálmán zoltán (dóc)

Kerti traktor kategóriában:
I. helyezett: papp József (Balástya)
II. helyezett: szekeres István (dóc)

Az egyik különdíjat az egyetlen női versenyző 
kapta. A második különdíjat pedig a kategóriában 
elérhető maximális pontszámhoz viszonyítva a 
legmagasabb arányú pontot elért versenyzőként 
ördögh János (sándorfalva) vehette át.

Ekevas hajító verseny női kategória:
I. helyezett: dékány zsanett (Balástya)
II. helyezett: ördögh Ildikó (sándorfalva)
III. helyezett: Igaz Katalin (szeged)

Ekevas hajító verseny férfi kategória:
I. helyezett: Fődi zoltán (dóc)
II. helyezett: ifj. Lőrincz János (dóc)
III. helyezett: ifj. ördögh János (sándorfalva)
A rendezvény fő szervezője Lázár Zsolt volt.
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