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16 éves pályafutása végéhez ért Vad-
kerti Attila, a MOL-Pick Szeged csapat-
kapitánya, aki a egyben a válogatottól 
is elköszönt.

Rangos elismerésben 
részesült a Városi Tele-
vízió Szeged Aréna című 
műsora

Amennyiben min-
den jól megy, már 
a szabadtéri já-
tékok idején is ki-
ülhetünk a Virág 
teraszára.

BÚCSÚ A PÁLYÁTÓL

Régóta gondolkozunk azon, hogy 
tudjuk hasznosítani lehetőségeinket 
– kezdte a beszélgetést Ferenczi 
Ferenc. A település mellett található 
Magyarország legmélyebb pontja, a 
Mélypont, amelyet már több mint 10 
évvel ezelőtt elkezdtek fejleszteni. Az 
elmúlt 2-3 évben gyakorlatilag minden 
elképzelésüket sikerült megvalósítani. 
A végső lökést azonban a Szegedtől 
Törökkanizsák vezető kerékpárút 
megépítése adta, amely Tiszaszigeten 
is keresztülvezet. Ennek köszönhetően 
egyre többen fedezik fel a települést 
– mondta a polgármester, mivel 
közel van Szegedhez és biztonságosan 
megközelíthető két keréken.

Az önkormányzat mindent megtesz 
azért, hogy vonzó célpontja legyen a 
Mélypont a turistáknak, folyama-
tosan rendben tartják a környéket, 
megépült a higiéniás blokk és elkészült 
egy tűzrakóhely is. Emellett több más 

látványosság is várja a Tiszaszigetre 
látogatókat. Az út melletti erdőben 
elkészült a szabadtéri Délvidéki Ha-
tárőr Múzeum, mely bemutató jellegén 
túl kitűnő alkalmat nyújt a csoportos 
táborozás, air-soft, cserkész próbák 
lebonyolításához. Meglátogatva a 
múzeumot pillanatképeket, érzése-
ket eleveníthetnek fel a látogatók az 

elmúlt „hidegkorszak” határőrizeti 
tevékenység mindennapjaiból, a lövé-
szárkok, őrtornyok, védősáncok vilá-
gából. Emellett elkészült a halászati 
múzeum is – folytatta a felsorolást 
Ferenczi Ferenc. Itt a régmúlt ha-
lászati eszközeivel ismerkedhetnek 
meg a látogatók.

Zökkenőmentesen biztosítja 
immár több mint két hónapja 
28 ezer szegedi panellakásban 
a használati melegvizet az IKV. 
Azért az ingatlankezelő cég a szol-
gáltató, mert április elején visz-
szavonta az Energetikai Hivatal a 
Szegedi Hőszolgáltató (Szehő) Kft. 
működési engedélyét. Az önkor-
mányzat májusban felszámolási 
eljárást kezdeményezett a Szehő 
ellen. Így igyekszik védeni a város 
a pénzügyi érdekeit, a vagyonát 
– a 28 ezer szegedi panellakás-
ban élőt.

Amikor a Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivatal 
áprilisban visszavonta a Szege-
di Hőszolgáltató Kft. működési 
engedélyét, az IKV Zrt.-t jelölte 
ki a távhő- és használati meleg-
víz-szolgáltatás végzésére.

BARTHA IDEJÉN PRIVATIZÁL-
TÁK A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁST

A hatóság már korábban jelezte: 
komoly gondot, jelentős problémá-

kat észlelt a Szegedi Hőszolgáltató 
(Szehő) Kft. működésében. Hogy 
milyen problémákat vett észre 
a hatóság, ahhoz előbb ejtsünk 
néhány szót a cégről, amit 1999-
ben – vagyis a fideszes Bartha 
László polgármestersége idején 
– privatizáltak. Ekkor adta el az 
önkormányzat a hőszolgáltató 49 
százalékos üzletrészét a Pomá-

zi Csaba érdekeltségébe tartozó 
Alfa-Nova Kft.-nek. A Szehő ebben 
a felállásban a szerződés szerint 
2024-ig lett volna jogosult a hőszol-
gáltatás ellátására. A vagyont nem 
vitték be a cégbe, az az IKV Zrt. 
tulajdonába került. 2010-ig a Sze-
gedi Hőszolgáltató Kft. nagyjából 
problémamentesen működött.

Akár 11 méter magas árvizet is képes biztonsággal 
elhárítani a felújított tiszai partfal, amelyet Botka 
László polgármester a Szeged Napja ünnepségsoro-
zathoz kapcsolódva avatott fel. A védműberuházással 
nem ért véget a Tisza-part fejlesztése: a város saját 
erejéből felújította a rakparti utat, a jövőben megújul 
a folyó menti zöldfelület, és hozzáfognak a lépcsősor 
rekonstrukciójához is, hogy a Tisza valóban Szeged 
főutcája legyen.

Több beruházást is megvalósított Tiszasziget annak érdekében, hogy vonzó 
turisztikai célpont legyen. Ezekről a fejlesztésekről és a lehetséges irányokról 
beszélgettünk a település első emberével, Ferenczi Ferenc polgármesterrel
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ÚJRA NYÍLIK A VIRÁG

– Szegedet a Tisza teremtette, 
a Tisza, mint legfontosabb keres-
kedelmi út tette lehetővé a város 
fejlődését. Ugyanakkor a szegedi-
ek generációi szokták meg, hogy 
a Tisza időnként megvadul és ve-
szélyezteti mindannyiunk életét, 
vagyonát. A történelem folyamán 

megtanulhattuk, hogy minden 
nemzedéknek kötelessége tech-
nika-műszaki tudása legjavával 
megerősíteni a védműveket – 
mondta Botka László az újjáépült 
szegedi partfal átadásán az Árvízi 
emlékműnél.

Kitekintő

Harminc kamera 
pásztázza Kübeket

 Folytatás a 5. oldalon

Forráshiány miatt Kübekhá-
za két korábbi pályázatát is el-
utasították, ám idén tavasszal 
- harmadik próbálkozásra – 4,2 
millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a település 
a közbiztonság biztosításában 
való közreműködés keretében a 
Belügyminisztériumtól.

Kübekháza három határ talál-
kozási pontjánál fekszik, a schen-
geni határövezetben található, 
emiatt a falu közbiztonságának 
javításán túl a térfigyelő-rendszer 
hozzájárulhat a határrendészet és 
a rendőrség felderítő tevékeny-
ségéhez.

Hegedűs Zoltán önkormányzati 
képviselő, a polgárőrség vezetője 
lapunknak elmondta, hogy az el-
múlt években a helyi polgárőrség 
a rendőrséggel és a határrendé-
szettel karöltve rendkívül sikeres 
felderítő tevékenységet látott el, 
amelynek köszönhetően a helyi 
polgárőrök számos elismerésben 
részesültek.

Távhő-ügy: szabálytalanság, visszavont engedély, felszámolási eljárás

 Folytatás a 2. oldalon

A TURIZMUS FELÉ NYIT
Tiszasziget
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Fejlesztések Szegeden

Az önkormányzat legújabb fejlesz-
tése a szabad strand, ahol teljesen kul-
turált körülmények között öltözővel, 
vizesblokkal és homokos parttal várja 
a látogatókat. Nem csak a fürdőző-
ket, hanem a horgászni vágyókat is 
– tette hozzá a polgármester. Az 
országos horgászjeggyel rendelkezők 
1.000 forintos napijegyet váltva hó-
dolhatnak a kedvtelésüknek.

Ezeket a fejlesztéseket az ön-
kormányzat elsősorban pályáza-
tokból tudta megvalósítani, csak 
csekély összeget kellett saját for-
rásból erre fordítani. Összesen 
közel 350 millió forinthoz sikerült 
a különféle pályázatok segítségé-
vel hozzájutnia a településnek.

Nagyon bízom abban, hogy ezek-
nek a beruházásoknak köszönhe-
tően folyamatosan emelkedni fog a 
Tiszaszigetre érkező turisták szá-
ma – mondta Ferenczi Ferenc. 
Ezekre pedig rá tudna épülni egy-két 
vállalkozás –Árpád Vendégház, esz-
közkölcsönzők, stb. – és így többen is 
profitálnának ebből.

A lehetőségekről az érdeklődők a 
település honlapján (www.tiszasziget.
hu), illetve Facebook oldalán tájékozód-

hatnak. Az is fontos, hogy minél több 
rendezvényt sikerüljön a településre 
csábítani – tette hozzá a polgármester, 
aki kiemelte a június elején a Nova 
Kerékpártúra keretében több mint 
négyszázan tekertek el Tiszaszigetre. 
Hozzátette, hogy a Mélypontra is 
egyre több baráti társaság szervez 
programokat, de a kiránduló osz-
tályok is felfedezték már.

A jövőről szólva a polgármester 
elmondta, terveznek a horgásztó-
hoz egy utat, amely megkönnyí-
tené annak az elérését, valamint 
szeretnének egy ifjúsági szállás-
helyet is kialakítani a településen 
annak érdekében, hogy igény ese-
tén akár egy egész osztálynak 
tudjanak megfelelő helyet adni.

Ferenczi Ferenc elmondta na-
gyon fontos, hogy a környékbeli 
települések együttműködjenek 
abban érdekében, minél sikere-
sebbek legyenek. Az összefogás 
egyik jó példája a Szőregi Rózs-
fesztivál, ahol a környékbeli te-
lepülések (Újszentiván, Tiszaszi-
get, Kübekháza) is bemutatkozik 
majd. A polgármester kiemelte, 
hogy Újszentivánnal már eddig is 
voltak közös projektjeik, például a 
kerékpárút építése, vagy a közös-
ségi közlekedés fejlesztése, ahol 
jól együtt tudtak dolgozni. Tehát 
az irányok már megvannak, csak 
finomítani kell az együttműkö-
déseken! – zárta a beszélgetést 
Ferenczi Ferenc.

2013-BAN MÁR LÁTSZOTT, 
HOGY BAJ LESZ

2013-ban már látszott, hogy baj 
lesz. A Szehő megrendült anyagi 
helyzete miatt egymilliárd forint 
tagi kölcsönt tettek be a tulajdo-
nosok a hőszolgáltatóba. Az önkor-
mányzatnak a tulajdoni hányada 
(51 százalék) arányában 510 millió 
forintot kellett vállalnia. Tavaly is 
veszteséges volt a Szehő, mintegy 
félmilliárd forint mínuszt termelt, 
emiatt kezességet kellett vállal-
nia a városnak 300 millió forint 
hitelre. Nem sokkal később már 
újabb, mintegy 400 millió forintos 
befizetésről esett szó a Szehő tagy-
gyűlésén, és arról, hogy a korábbi 
510 millió forintos tagi kölcsönt 
nem adná vissza a távhőszolgál-
tató, hanem feltőkésítenék vele a 
céget. A távhőszolgáltató nagyará-
nyú támogatása tehát folyamatos 
feladatává vált az önkormányzat-
nak, úgy, hogy Magyarországon 
egyetlen önkormányzat sem nyújt 
működési támogatást távhőszol-
gáltatónak.

HIÁBA FIGYELMEZTETETT 
A VÁROSVEZETÉS

Az igazán nagy gondok tavaly 
ősszel jelentkeztek, amikor az 
Energetikai Hivatal álláspont-
ja szerint az Alfa-Nova Kft. jog-
szabálysértő módon átruházta 
a 49 százalékos üzletrészét az 

Energott Kft.-nek, melyhez nem 
szerezte be az Energetikai Hiva-
tal engedélyét. Ez utóbbi cég a 
kisebbségi magántulajdonos cég-
csoportjába tartozó vállalkozás. 
Így vitatott cégtulajdonlás jött 
létre. Az ügyben bírósági per van 
folyamatban. A magántulajdonos 
perli az Energetikai Hivatalt.

Az is bizonytalanná tette a 
hőszolgáltató működését, hogy 
tavaly október 29-én 48 órás ha-
táridővel a szintén a kisebbségi 
magántulajdnos érdekeltségébe 
tartozó gázszállító felmondta a 
szerződését. Az előző ciklusban a 
fideszes Bohács Zsolt vezette va-
gyongazdálkodási bizottságban 
sokszor hangoztatta a városve-
zetés, hogy a Szehő drágábban 
kapja a gázt, mint ami a piaci ár-
nak megfelelne. Ennek ellenére 
a bizottság jobboldali többsége 
mindig jóváhagyta a szerződést. 
A drágább beszerzési ár miatt a 

Szehőnek a hatóság kisebb állami 
kompenzációt határozott meg a 
rezsicsökkentés miatt, ezzel a 
társaság vesztesége tovább nőtt.

Az egész fűtési szezonban nem 
tudott gázt beszerezni a hőszolgál-
tató, hiába hirdetett pályázatot. A 
kereskedőcégek ugyanis a kisebb-
ségi magántulajdonos bizonytalan 
helyzetére hivatkozva csak több 
milliárd forintos biztosíték elle-
nében értékesítettek volna gázt a 
szegedi távfűtéshez. Emiatt tavaly 
november elsejétől az Energetikai 
Hivatal határozata alapján kijelölt 
állami cég szállította a gázt a 28 
ezer szegedi lakás távfűtéséhez. 
Ezt a határozatot ötször hosszab-
bították meg 15, illetve 30 napra, 
végül februártól április közepéig.

Az Energetikai Hivatal azért 
lépett, és vonta vissza a Szehő 
működési engedélyét, mert a kö-
telező önkormányzati szolgálta-
tás ellátását bizonytalannak látta.

 A polgármester felidézte, 2006 
áprilisában rekord méretű árvíz 
fenyegette a várost, a vízszint 
1009 centiméteren tetőzött. Ezt 
követően döntött a város vezeté-
se, hogy megfogadva a vízügyi 
szakemberek tanácsát, megerősíti 
a partfalat.

A 2006-OS REKORDÁRVÍZ-
NÉL IS TÖBBET BÍR KI AZ ÚJ 
PARTFAL

A 2,1 kilométer hosszú szegedi 
belvárosi védmű 18 hónap alatt 
épült fel az Európai Unió támo-
gatásával 2,2 milliárd forintból.

A beruházás során több mint 
2 k i lométeres gátszakaszon 

szivárgást gátló résfal épült az 
útszinthez képest 3-4 méteres 
mélységig. A régi támfal előtt 
pedig egy teljesen új, vasbeton 
köpenyfalat emeltek, amelyen 
az egyhangúság megszüntetése 
érdekében mintegy 7 ezer éves 
kultúra motívumai köszönnek 
vissza. 

A mentett oldalon szivárgó-
rendszert alakítottak ki, a jár-
daszintet pedig megemelték. A 
beton mellvédet részben visz-
szabontották, a megmaradó 
szerkezet tetejére árvíz esetén 
Magyarország leghosszabb mobil 
partfalát építhetik fel a szakem-
berek néhány óra alatt. Az így 
kialakított védelmi rendszer az 
eddig rekordvíznél is jóval maga-

sabb vízszintnél, akár 11 méteres 
árvíznél is képes megvédeni a 
várost.

FOLYTATÓDIK AZ ÉPÍTKE-
ZÉS: SZEGED KELLEMES 
SÉTÁNYA LESZ A TISZAPART

– A mi és gyermekeink gene-
rációja lesz az első szegedi nem-
zedék, amelyiknek már nem kell 

homokzsákot cipelnie, ha jön a 
Tisza – fogalmazott a polgármes-
ter, majd leszögezte: árvízvédelmi 
beruházás fejeződött be. De hogy a 
Tisza méltó főutcája lehessen Sze-
gednek, folytatódik az építkezés. 

Június első hetében 38 millió 
forintos önkormányzati forrásból 
teljes szélességében, 1300 méteren 
megújult a Huszár Mátyás rakpart 

aszfaltburkolata. Az út 5 centi-
méter vastagon autópálya-aszfalt 
kopóréteget kapott 8500 négyzet-
méteren, az új útra fényvisszaverő 
burkolati prizmák is kerültek.

A munkák folytatásában meg-
újul a zöldfelület a Stefánián és 
a Tisza-parton, valamint hozzá-
fognak a lépcsősor rekonstruk-
ciójához is.

KIZÁRÓL AGOS TUL A JDONOS A Z ÖNKORMÁNYZAT
A szegedi önkormányzat kizárólagos tulajdonosként az energetikai hivatal határozata után rövid 

időn belül döntött: 800 millió forint kölcsönt nyújt az IKV-nak a szolgáltatás ellátásához. A város 

hangsúlyozta, minden támogatást megad az IKV-nak, hogy a panellakásokban a távfűtés és a meleg-

víz-szolgáltatás biztonságosan és zökkenőmentesen folytatódjék a jövőben. Egyúttal az önkormányzat 

döntött, és pert indított az Energott Kft. ellen, mert az nélküle tartotta meg a Szehő tavaszi taggyűlését, 

emiatt az ott hozott döntések jogszabályt sértenek, valamint felszámolási eljárást kezdeményezett a 

Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen.

A TURIZMUS FELÉ
NYIT TISZASZIGET

A R AKPART ASZFALTJÁBÓL 27 UTCA 
BURKOL ATA ÚJUL MEG

Hasznosítják a rakparton felmart aszfaltburkolatot is. A 340 
köbméternyi zúzalék a baktói és tápéi kiskertek eddig földes 
utcáit teszi járhatóvá. Szécsényi Ferencné, a körzet képviselője 
elmondta, a lakosság segítségével terítik le 27 utcában a 34 
teherautónyi zúzalékot, a legrosszabb állapotú kiskerti utcák 
útjainak rendbetételére. A két kiskerti övezetben közel 1200 lakó 
életét teszi komfortosabbá ez a megoldás.

HOMOKZSÁKOK HELYETT
MOBILGÁT VÉDI SZEGEDET
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Fejlesztések Szegeden Kultúra

Történelem

A címzett uniós támogatás 
felhasználásáról tavaly ősszel 
fontossági sorrendet állított fel 
a szegedi közgyűlés. A városatyák 
olyan célokat hagytak jóvá, mint a 
déli Tisza-híd, a buszpályaudvar, 
vagy a Széchenyi tér felújítása.

Az önkormányzat hiába dol-
gozott ki konkrét terveket az el-
múlt két évben, mert az irányító 
hatóság jelentős késéssel hozta 
nyilvánosságra az irányelveket, 
hogy mire, milyen arányban lehet 
költeni a támogatást. Ebben a 
régóta várt szegedi fejlesztések 
parkolópályára kerültek.

– A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program csak egy 
pályázati lehetőség, és van mellette 
másik nyolc, vagyis nem kizárólag 
ebből az egyből tervezünk nyerni – 
mondta el Botka László polgármes-
ter a közgyűlésen is, emlékeztetve 
arra, hogy az előző hétéves uniós 
ciklusban Szeged volt a legsikere-
sebben pályázó magyar nagyváros, 

összesen 300 milliárd forintnyi 
fejlesztési forrás érkezett hozzánk.

A májusi közgyűlés végül arra 
hatalmazta fel a polgármestert, 
hogy továbbra is képviselje a város 
fejlesztéspolitikai céljait. A nagy 
pályázati programokat ugyanis 
időnként felülvizsgálják, és a forrá-
sokat átcsoportosítják. Így az ere-
deti célok nem esnek végleg kútba, 
miközben a többi, már jóváhagyott 
programot el lehet indítani.

A már többszörös újratervezés 
után gazdaságfejlesztésre jelenleg 
7,9 milliárd jut, ebből közel 4 milli-
árdot fordíthat a város olyan utak 
fejlesztésére, mint az ELI-hez veze-
tő közlekedési kapcsolatok vagy a 
Kollégiumi út kiépítése.

Iparterület-fejlesztésre 1,8 mil-
liárd, turisztikai célokra pedig 
1,3 milliárd juthat – utóbbiból fut-
ja majd korszerűsítésre többek 
között a Reök-palotának, a sza-
badtéri játékoknak, a Móra-mú-
zeumnak és a Partfürdőnek.

Gazdaságélénkítő, népesség-
megtartó városfejlesztésre ösz-
szesen 6,3 milliárd a terv: ebből 
 2 milliárdot a belterületi csapadék-
víz-hálózatra, 4,3-at pedig a zöld 
területek fejlesztésére szánnak. 
Megújulhat a Tisza belvárosi sza-
kasza, új zöldterületek születhetnek 
többek között Tarjánban, Odesszá-
ban és az Erzsébet ligetben, vala-
mint megfiatalodhat a Móra-park is.

Óvodák, bölcsődék, iskolák, 
kollégiumok és városi művelődési 
intézmények felújítására és ener-
getikai korszerűsítésére összesen 
közel 8 és fél milliárd forint juthat. 
Az orvosi rendelők és szociális 
intézmények fejlesztésére több 
mint 1,8 milliárdot szánnak. 

A városi közlekedés fejleszté-
sére 4 milliárdos terv született: 
ebből kerékpárutak épülhetnek, 
mindkét végén meghosszabbítják 
a Tisza Lajos körúti buszsávot, 
felújítják majd a tömegközleke-
dési megállókat, korszerűsítik a 
Belvárosi híd forgalmát. 

A helyi foglalkoztatás támo-
gatására 2,8 milliárdos támoga-
tással számol a város, de a tervek 
szerint közel 1 milliárdot lehet 
majd költeni a helyi civilszerve-
zetek támogatására is. 

Az ütemezés szerint az idei év 
a tervezéssel, a következő pedig 
már a megvalósítással telhet.

Még bő két hónap van a fesz-
tivál kezdetéig, de az ifjúsági 
napok koncertnaptára gyakor-
latilag teljessé vált. A szervezők 
már májusban bejelentették, 
hogy fellép a SZIN-en a neves 
brit dj, Nick Warren és a bosz-
niai sztárzenekar, a Dubioza 
kolektiv, valamint Dj Fresh, aki 
a mai mainstream drum’n’bass 
kultúra egyik legkiemelkedőbb 
egyéniségeként olyan előadókkal 
dolgozott együtt és készített top 
slágereket, mint Rita Ora, Sian 

Evans, Professor Green, Dizzee 
Rascal, Ms Dynamite, The Fray és 
Liam Bailey. Rajta kívül eljön még 
a Tisza-partra a Steve Aoki-val is 
együtt dolgozó Chris Lake is, a 
Brains csapata pedig a Kosheen 
énekesnőjével, Sian Evans-szal 
lép majd fel a SZIN zárónapján.

Az elektronikus zene kedve-
lőin kívül rengeteg más műfaj 
rajongóinak is igazi csemegéket 
tartogat az idei program.

A Russkaja az elmúlt években 
belopta magát a SZIN-ezők szívé-

be, rekordot döntően sokan kér-
ték a fesztivál Facebook oldalán, 
hogy idén is lépjenek fel, ezért a 
szervezők úgy döntöttek, most a 
nagyszínpadon élvezhetik az oszt-
rák polkát, az orosz népzenét és a 
rockot „házasító” banda koncertjét.

A SZIN fellépői közül termé-
szetesen az elmaradhatatlan és 
kiváló hazai előadók és zenekarok 
sem hiányoznak most sem. Jön a 
Punnany Massif, a Magna Cum 
Laude, a Halott Pénz, a Wellhello, 
a Kelemen Kabátban, a Super-
nem, a Péterfi Bori & Love Band, 
a Hősök, a New Level Empire, az 
Anna and the Barbies, Ganxsta 
Zolee és a Kartel, Majka és Curtis, 
a Leander Rising, az Ocho Macho, 
a Honeybeast, a Margaret Island 
és még sokan mások.

MIKÓ LÖSZ SZATYORSZENTÖLÉS?

Tápé 1973-ig önálló falu volt. 
Azóta viszont Dorozsmával, Sző-
reggel és Gyálaréttel együtt Sze-
ged része. Az egykori Árpád-ko-
ri település nevét már 1138-ban 
említette oklevél Tapai néven. 
„Tápai. Ma már egyre kevesebben 
mondják, írják így. Juhász Gyula 
mindig így használta, Móra Fe-
renc már nem” – írja Péter László 
a Csongrád megye irodalmi örök-
sége című könyvében.

SZÍJJAL KÖTÖTTÉK 
LE A KEBLÜKET

Tápé Dugonics Andrással lé-
pett be az irodalomba. A magyar 
regény atyja női nevet formált 
belőle: A gyapjas vitézek című 
művében Poppéa húgát hívják 
Tápénak. Mikszáth Kálmán az 
1879-es nagyárvízről szóló, Sze-
ged pusztulása című könyvében 
írta meg a tápai paraszt esetét, 

aki nem akarta a faluját elhagyni, 
mert szerinte nemcsak Szegedet, 
de Temesvárt, sőt Svájcot is elönti 
a folyó, ha úgy akarja. „Ösmerem 
én a Tiszát, mellette nőttem fel, 
ha egyszer megbolondul, nem áll 
meg a világ végén alul, még ott is 
egy öles lesz.”

Tömörkény István város kör-
nyéki sétái rendszeresen Tápéra 
vezettek. 1898 októberében Mol-
nár Árpád festőművésszel sétált 
ki Tápéra a búcsúba. A festő az 
1900. évi párizsi világkiállításra 
készülő művéhez keresett mo-
delleket. Tömörkény a Magyarok 
keresgélése című művében ír a 
csömpölyeges házakról, ame-
lyek jellegzetesen tápai épüle-
tek. Gyakori volt a tiszai áradás. 
Ezért cölöpökre font vessző volt a 
házak fala, amit kívül-belül beta-
pasztottak. Az árvíz csak a sarat 
mosta ki belőle, s ha elvonult az 

ár, a tápaiak a fűzfavesszőből font 
paticsfalat újból betapasztották. 
Tömörkény még olyan ősi szokás-
ról is írt A bicska című művében, 
hogy a lányok, asszonyok szíjjal 
kötötték le a keblüket, ne nőjön 
nagyra, mert az hivalkodást, ne-
tán szemérmetlenséget jelent.

SZŐREGI KÖVETEKBŐL 
TÁPÉI DIPLOMATÁK

Móra Ferenc több meséjének, 
tárcájának helyszíne vagy címe 
emlegeti Tápét. Péter László 
könyve szerint „ez azonban csak 
írói fogás, a mondanivalónak 
nincs valóságos köze a faluhoz. 
Nemegyszer vándormotívumot 
alkalmaz, s csupán a hitelesítés 
kedvéért ad neki Szeged környéki 
falvakról vett neveket. A Tápéi 
diplomaták első változatban 
még A szőregi követek voltak.” 
Móra híres regényének – a Négy 
apának egy leánya – is köze van 
Tápéhoz. Móra egyszer Juhász 
Gyulával látogatta meg Heller 
Ödön festőművészt – Radnóti 
Miklós unokabátyját –, aki 1910 
körül földet vett, és tanyát vert 

a tápai határ szomolyai részén, 
s tavasztól őszig ott festegette a 
tájat és a népet. Gyakori modellje 
volt Bodó Antalné Török Vica, 
akinek alakja Móra regényében is 
feltűnik. Ott Pengáló Mári a neve.

A tápai népsors Juhász Gyu-
la életművében fejeződött ki a 
legmagasabb művészi szinten. A 
Magyar falu csöndje volt Juhász 
Gyula első tápai verse. Majd sorra 
jött a többi, Tápai dél, Falusi la-
kodalom, Tápai lagzi. 1923 pün-
kösdjén – amikor Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, 
József Attila, Szabó Lőrinc és má-
sok Szegeden ünnepelték Juhász 
Gyula negyedszázados költői 
jubileumát – jelent meg egyik 
legismertebb és legnag yobb 
költeménye, A tápai Krisztus. 
Másnap, pünkösdhétfőn Juhász 
Gyula megmutatta Tápét a ba-
rátainak. Meglátogatták Tápé 
másik ismert festőjének, Nyilasy 
Sándornak a házát.

RÓZSA SÁNDOR TÁPÉN
Juhász Gyula költészetének 

hatására fordultak a szegedi 

egyetemi ifjak Tápé felé. Rad-
nóti Miklós 1930. december 6-i 
keltezésű verse, a Tápé, öreg este 
című költeménye a poéta első 
falukutató kiszállásának emléke.

Móricz Zsigmond a Rózsa Sán-
dor című regényéhez gyűjtötte az 
anyagot, és így jutott el Tápéra. A 
regényben Tápén címmel egy fe-
jezet is olvasható. Ortutay Gyula, 

a szegedi egyetem magántanára 
a néprajzi előadásainak hallgatóit 
Tápé-szemináriumba fogta össze.

Péter László szerint a tápai ih-
letnek sem a festészetben, sem 
pedig az irodalomban nem sza-
kadt szála. Később Dorogi Imre, 
Kopasz Márta, Vinkler László és 
Sándor Lajos festményein tűnt 
fel a falu. 

Tapai néven már 1138-ban oklevél említette Tápét, 
amely negyvenkét éve Szeged része. Tápé a címadó 
helyszíne Juhász Gyula Tápai lagzi című költeményé-
nek, valamint Radnóti Miklós Tápé, öreg este című 
versének is.

Az eredetileg tervezettnél két milliárddal többet, összesen 34 milliárd forintot 
kap Szeged az uniós területfejlesztési programból. Májusban az is kiderült, hogy 
a címzett támogatást nem egészen úgy költhetjük el, ahogyan azt a város ter-
vezte, bár az irányelvek nem véglegesek és szerencsére módosításuk is várható. 
Az önkormányzat tervei szerint minden elképzelés valóra fog válni.

Két év után Ákos ismét visszatér az Újszegedi Partfürdő színpadára. A Szegedi 
Ifjúsági Napok az Igazán Turné 2015 állomásaként látja vendégül a Kossuth-dí-
jas zenészt. Augusztus 25. és 29. között öt nap alatt, 6 színpadon mintegy 170 
fellépő szórakoztatja majd a hagyományos nyárzáró buli közönségét.

MÖGÜLT, MINT TÁPÉN A HÁ Z SARK A
Régen a szegediek azzal csúfolták a tápaiakat , hog y 

megkérdezték tőlük: Mikó lösz szatyorszentölés? A szólás eredete a 
gyékénnyel való munka egyik mozzanatára utal, amikor a szövendő 
gyékényt vízzel hintették meg – mögparáholták, mögszentölték. 
A falucsúfolódóra megvolt a tápaiak méltó válasza a városiaknak. 
Azzal vágtak vissza: Amikó Szögedébe papherülés! Bálint Sándor 
több szólást is feljegyzett. Ha például valaki sokat ült egyhelyben, 
rámondták: Mögült, mint Tápén a ház sarka. 

NEM MARAD EL A DÉLI
TISZA-HÍD ÉPÍTÉSE

ÁKOS ÉS A RUSSKAJA IS
VISSZATÉR A PARTFÜRDŐRE

KLIP IS KÉSZÜLT A Z ÚJ SZIN-HIMNUSZRÓL
Május elején debütált a SZIN új himnusza. A New Level Empire 

és a Szerecsenkirály közös dalához, a Son of the Sun-hoz videoklip 

is készült, amelyet a 2014-es SZIN legjobb pillanatai színesítenek, 

így a fesztiválozók saját magukat is felismerhetik a klipben.

Móra Ferenc, Juhász Gyula, Radnóti Miklós Tápéról 
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A felújított partfal átadásán 
Botka László polgármester el-
mondta, az árvízvédelmi beru-
házás elkészülte után a város 
folytatja a Tisza-part rehabilitá-
cióját, hogy a Tisza valódi főut-
cája lehessen Szegednek. Június 
első hetében már meg is újult a 
rakparti út, most a lépcsősor és 
a zöldfelületek korszerűsítése 
következik a Stefánián.

A partfalberuházás kiv ite-
lezője a védműtől 10 méteres 
sávban néhány napja befejezte 
a gyepszőnyeg helyreállítását, 
ugyancsak rendbe tette azokat 
az útvonalakat, ahol a munka-
gépei feljutottak az építkezéshez. 
Ez még a partfal-rekonstrukció 
része volt.

A nyáron városi költségvetés-
ből elkészül a partfalhoz tartozó 
lépcsősor felújítása is: a baleset-
veszélyes mozgó lapokat kicseré-
lik, pótolják a hiányokat, majd az 
egész lépcsősort speciális beton-
festékkel egységes színűre festik.

Ezen kívül több százmillió fo-
rintot fordít a város uniós támo-
gatásból a partfalon belüli zöldfe-
lületek megújítására. Szegednek 
a területfejlesztési programból 
megítélt 34 milliárd forintos 
uniós támogatásból 4,3 milliárd 
fordítható zöldfelületek fejlesz-
tésére, többek között a Stefánia, 
a Móra park, az újszegedi liget, 
Tarján, Odessza és más közte-
rületek rendbetételére.

A Stefánia és a Móra park fel-
újításának tervezetését már meg 

is kezdték a szakemberek. A Bel-
vedere-től a klinikákig teljesen 
megújul majd Szeged folyóparti 
része. Az már biztos, hogy a Móra 
park mára megkopott, medencés 
szökőkútját, modern vízjáték vált-
ja majd fel.

– Szeged legnagyobb méretű, 
350 köbméteres medencéjű köztéri 
szökőkútja 55 éves, mára teljesen el-
avult. Az alja vasbeton, oldalát tég-
lából falazták. Ráadásul a 2006-os 
tiszai árhullám erősen meg is ron-
gálta a szerkezetét és a berendezé-
seit – mondta el Makrai László, 
a vízjátékot üzemeltető Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója

A város legrégebbi szökőkútjának 
üzemeltetése igencsak sokba kerül – 
tudtuk meg a környezetgazdáktól. 
A tavaszi beüzemelés és az őszi té-
liesítés 400 ezer, a medence festése 
800 ezer forintba kerül minden 
szezonban. A kút vizének klórozá-
sa 200 ezer forint, 1 milliós vízdíj-
jal és 3 milliós villanyszámlával 
számolva az elavult látványosság 
üzemeltetése közel 5 és fél millió 
forintba kerül évente a városnak.

A cégvezető szólt arról is, hogy 
a teljes vízképet egy hatalmas há-
romfázisú szivattyú szolgáltatja, 
amely 37 ezer wattos „energiafaló” 
berendezés. Az elavult elektromos 
hálózatot és a fényjátékot rendsze-
resen javítani kell. A szökőkút víz-
fogyasztása a 15 méteres központi 
vízképe miatt napi 5-6 köbméter. 
A csővezeték is cserére érett, ál-
landóan vízkövesedik, ráadásul 
a fúvókákhoz menő „csőkígyó” 
látványa elcsúfítja az arculatot.

Nincs vízforgatója a meden-
cének, emiatt algásodik, ennek 
klórozással szabnak gátat a szak-
emberek, mert szűrésre nincs 
mód. Rendszeresen meghibáso-
dik az elöregedett villanyhálózat, 
ettől sokszor leáll a fénytechnika. 
A vasbeton medencét esztétikai 
okokból és a szivárgások miatt 
is évente újra kell festeni, me-
dencefestékből pedig csak ez a 
kék árnyalat kapható, bármilyen 
csúf is a színe.

– A jelenlegi állandó jellegű 
működés helyett sokkal látvá-
nyosabb lenne egy változó képet 
biztosító vízjáték, korszerű ledes 
megvilágítással kombinálva – 
mondta el Makrai László, hoz-
zátéve, hogy a park felületének 
többfunkciós használatára kel-
lene törekedni, mivel a múzeum 
felső, bejárat előtti széles része 
természetes színpadként is mű-
ködik. 

Az önkormányzat, élve elővásár-
lási jogával, a felszámolási eljárás 
során 300 millió forintért megvásá-
rolta Szeged jelképévé vált cukrász-
dáját. Ezt több éves pereskedés kö-
vetett, a vendéglátóhely kálváriája 
csak most zárult le, a remények sze-
rint megnyugtatóan. Az épületet – 
amelyet háború utáni csatatérhez 
hasonlóan hagyott maga mögött a 
régi tulajdonos – tavaly májusban 
vette vissza a szegediek nevében 
Botka László polgármester, majd 
egy évig keresett bérlőt a város 
az üzemeletetésre. Az idén május 
11-én már harmadik alkalommal 
írt ki pályázatot az önkormányzat 
a cukrászda bérleteztetésére. Az 
előző két forduló ugyanis ered-
ménytelen volt. Először csak egy 
aspiráns jelentkezett, de formai 
okok miatt eredménytelen volt a 
pályázata, a második fordulóban 
pedig nem volt érdeklődő.

A harmadik körben szintén egy 
pályázat érkezett az üzemelte-
tésére. 

– Június 8-án döntött a város a 
pályázatról , amely eredményes 
és érvényes volt, nyertese pedig az 
Aranytopáz Kft. – közölte Solymos 
László. A társaság az A Cappella 
cukrászdát is működtető Gyuris 
László mestercukrász cége. 

A város, annak érdekében, hogy 
minél hamarabb megnyílhasson 
a patinás cukrászda a harmadik 
körre sokat változtatott a feltéte-
leken. Többek között nem kellett 
59 millió forintért megvásárolni 
a leendő üzemeltetőnek a bérleti 

jogot, csak havi bérleti díjat kell 
fizetnie. Elvben erre licitálniuk 
kellett volna a jelentkezőknek, 
ám mivel egy érdeklődő volt, így 
maradt az „alapár”, azaz havi 
nettó 1,1 millió forint.

Újdonság volt az eredeti pályá-
zathoz képest az is, hogy ameny-
nyiben a nyertes egy éven belül 
minimum 100 millió forintot költ 
a cukrászda korszerűsítésére, ak-
kor öt helyett húsz éves felmon-
dási moratóriumot biztosít neki 
az önkormányzat.

A szerződés szerint az új bérlő-
nek a birtokba adást követően 6 
hónapon belül az egyik egységet, 
12 hónapon belül pedig a másikat 
is meg kell nyitnia. 

A bérlő elképzelése szerint viszont 
nem várnak decemberig az egyik 
egység megnyitásával. Úgy tervezik, 
az öt éve zárva tartó Kis Virág és a 
terasz már akár a szabadtéri játékok 
idején is fogadhat vendégeket. A 
műemléképületben található Nagy 
Virág megnyitására viszont többet 
kell várnunk: ezt legkésőbb jövő év 
júniusáig kell üzembe állítania az új 
bérlőnek. Az üzleti érdekek azonban 
itt is a minél korábbi megnyitás 
mellett szólnak.

A HTOE idén négy kategóriá-
ban írt ki pályázatot, a híradók 
mellett a magazinműsorokkal, 
a dokumentumfilmekkel és a 
hírportálokkal versenyeztek a 
televíziós műhelyek. A Gyurity 
Mónika, Amin Zoltán és Krecz 

Tibor alkotta szakmai zsűri a 
tematikus magazinok nál a 
szegedi produkciót ítélte a leg-
jobbnak, így a város sportéletével 
foglalkozó Aréna nyerte a Helyi 
Érték Díj pályázat fődíját. Az 
első helyezettnek járó herendi 

porcelán trófeát az Aréna szer-
kesztő-műsorvezetője, Bittmann 
Emil vehette át. 

Az évente megrendezett sereg-
szemlén már több alkalommal 
díjazták a szegedi televízió pro-
dukcióit, de fődíjat most először 
hozott el a VTV.

A heti rendszerességgel jelent-
kező Aréna a szegedi sportéletről 
beszámoló magazin, melynek 
szerkesztő-műsorvezetője Bitt-
mann Emil. 

Mondhatjuk, hogy az adás 
100%-ban neki köszönhető, hi-
szen egy személyben felel a fél 
órában látható kisfilmekért, szer-
vezi le a produkcióban megjelenő 
vendégeket, és ő beszélget hétfő 
esténként a stúdióban is. Emil 
azonban azt mondja, a siker egy 
jól működő csapatnak az érdeme. 
Úgy látja, egy televízióban csak 
akkor készülhet jó adás, ha az 
ügyelőtől a rendezőig mindenki 

a legjobb tudása szerint végzi 
munkáját. “A díjhoz épp úgy 
kellett Gergely Péter gyártás-
vezető szervező készsége, mint 
Rajki Robert operatőr éleslátása, 
Harangozó Sándor vágó tech-
nikai tudása vagy éppen Dudás 
Ilona sminkes kedvessége, aki 
az élőadástól sokszor igencsak 
szorongó sportolókat mindig 
meg tudja nyugtatni néhány jó 
szóval. A stáb persze ettől jóval 
nagyobb, így köszönöm a munkát 
a VTV-nek.” 

A siker kulcsa azonban még-
iscsak ez a f iatalember, aki 
lassan tíz éve azon dolgozik, 
hogy a szegediek a legfrissebb 
információkat kapják szeretett 
sportolóikról, csapataikról nap 
mint nap.

A VTV Szeged egy március ki-
lencedikei adással pályázott. Az 
Aréna vendége akkor az a Márton 
Anita volt, aki a műsort megelőző 

napon lett fedettpályás atlétikai 
Európa-bajnok.

“Ez az adás tényleg az utolsó 
pillanatban állt össze, hiszen késő 
délután még nem lehetett tudni, 
hogy az atléta gépe szerencsésen 
és időben landol-e a Liszt Ferenc 
Repülőtéren, és Anita beér-e a fél 
nyolckor kezdődő műsorba. 

Őt követte az ifjú íjász, Banda 
Árpád, Kiss Zsolt kosárlabdázó, és 
telefonon kapcsoltuk a Pick-Csur-
gó meccsről Herbert Gábor egy-
kori szegedi játékost. 30 percbe 
ennyi minden belefért, így nem 
csoda, hogy a zsűri a díjátadón 
úgy fogalmazott, hogy az Aréna 
egy magazinos köntösbe bújtatott 
portréműsor.

Az adást tehát az élet írja, és 
tényleg mindig az utolsó percben 
dől el, hogy mit láthat a néző a 
fél nyolckor felcsendülő főcím 
után hétfő esténként. Talán ezt 
a bizonytalanságot volt a legne-

hezebb megszoknom tévésként, 
hiszen az, hogy egy adás milyen 
lesz, sokkal inkább függ a kö-
rülményektől, mint a műsorve-
zető felkészültségétől - mondja 
a szerkesztő.

“Nem sok szabadidőm van - 
gondolhatja egy kívülálló, de 
eszem ágában sincs panaszkodni. 
A hobbim a munkám, szerencsés 
ember vagyok.”

“Természetesen nekem is 
vannak álmaim, amelyek csak a 
fővárosban valósíthatók meg, de 
nem gondolom, hogy ehhez ott is 
kell élni. Egy BL döntő, mondjuk 
éppen kedvenc csapatom győ-
zelmének közvetítése éppúgy 
vág yam, mint eg y olimpiáról 
magyar sikereket az éterbe kiál-
tani. Bízom benne, hogy ezekre a 
feladatokra már nem kell sokáig 
várnom. A szegedi sportolóknak 
hála addig is sok szép sikerről 
számolhatok be.”

HELYI ÉRTÉK DÍJAT KAPOTT A VTV SPORTMŰSORA

MEGÉRETT A VÁLTOZTATÁSRA:
A JELENLEGI SZÖKŐKÚT ELAVULT ÉS DRÁGA 

ÖT ÉV UTÁN ÚJRA LESZ
VIRÁGJA A VÁROSNAK

Kultúra

Fejlesztések Szegeden Gazdaság

Rangos elismerésben részesült a Helyi Televíziók 
Országos Egyesületének szombathelyi tavaszi ta-
lálkozóján a Városi Televízió Szeged. Az Aréna lett 
2015-ben az év tematikus műsora.

A tiszai partfal átadása után napokon belül megújult 
a rakparti út is. Hamarosan felújítják a partfalhoz tar-
tozó lépcsősort, valamint új arculatot kap a Stefánia 
és a Móra park is. A múzeum előtti elavult szökőkutat 
elbontják – lesz helyette szebb, korszerűbb vízjáték.

Szerencsés esetben már a szabadtéri játékok idején 
is kiülhetünk a szegedi Virág teraszára. A patinás 
cukrászdára három pályázatot is ki kellett írni, míg 
végre sikerült üzemeltetőt találni. Az új bérlőnek fél 
éve van az újranyitásra, ám tervei szerint a Kis Virágot 
és a teraszt már július elején szeretné megnyitni.
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A nyitóelőadás, Az álarcosbál 
érdekessége, hogy a darabot az 
eredeti szövegkönyvvel és sze-
repekkel éppen a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon mutatták be 
Magyarországon először 1998-
ban. Azóta nem láthatta a fesztivál 
közönsége Verdi remekművét. 
Most két alkalommal, július 3-án 
és 4-én lesz műsoron. 

Vendégjátékként érkezik Sze-
gedre az Abigél, a Budapesti Ope-
rettszínház nagysikerű produk-
ciója, amely még sosem szerepelt 
szabadtéri színpadon. Az egyik 
legnépszerűbb magyar író, Szabó 
Magda regénye nyomán Kocsák 
Tibor szerzett nagyszabású zene-
művet. A szövegkönyvet Miklós 

Tibor írta. A szívet melengető, 
síros-nevetős történetet július 
10-én és 11-én láthatják a nézők.

Az Abba-dalok kedvelőinek 
örömhír, hogy idén visszatér a 
tavalyi évad legnagyobb sikerda-
rabja, a Mamma Mia! A musicalt 
július 17-én, 18-án és 19-én Szirtes 
Tamás rendezésében láthatják a 
nézők. A sikermusicalt tavaly 28 
ezer néző látta a Dóm téren.

Utoljára 13 éve játszot tak 
Shakespeare-darabot a szegedi 
csillagfödeles színházban. 2015-
ben az angol drámaíró egyik nép-
szerű művét, a Tévedések vígjáté-
kát Kerényi Miklós Gábor állítja 
színpadra a Dóm téren. A komikus 
fordulatokban és színes figurák-

ban bővelkedő darabban olyan 
kiváló színészek lépnek majd 
színpadra, mint Molnár Piroska, 
Haumann Péter, Szinetár Dóra, 
Szabó Győző, Adorjáni Bálint és 
Klem Viktor. A zenei betétekkel is 
dúsított produkciót július 31-én és 
augusztus 1-jén láthatják a nézők.

Az idei évadot a musicaliroda-
lom egyik legnépszerűbb műve 
zárja: augusztus 14-én, 15-én, 16-
án, 20-án és 21-én kerül színre 
Claude-Michel Schönberg műve, 
A nyomorultak. A Victor Hugo 
monumentális regénye nyomán 
született darabot a szegedi sza-
badtéri közönsége 28 év után 

láthatja újra. Magyarországon 
1987-ben, Szegeden került elő-
ször színre a mára legendássá 
lett musical.

A látványos produkció szere-
posztása is parádés lesz, Jean 
Valjeant Tóth Attila és Zöld Csaba, 
Javert-t Debreczeny Csaba, Fan-
tine-t Vágó Bernadett, Enjolras-t 
Nagy Balázs, Cosette-et Tóth An-
gelika, a Thénardier házaspárt 
Nagy Sándor és Sáfár Mónika, 
Marius-t Solti Ádám alakítja. Míg 
1987-ben Vikidál Gyula legendás 
Jean Valjeanná lett a Dóm tér 
színpadán, idén nyáron pedig a 
püspök szerepébe bújik.

GAZDAG PROGRAMOKAT KÍNÁL
IDÉN IS A SZABADTÉRI JÁTÉKOK

Kultúra

Tíz év után idén nyáron ismét Verdi-opera kerül színre 
a Dóm téren: július 3-án Az álarcosbál nyitja a szezont, 
amelynek sztárvendége a világhírű műkorcsolyázó, 
Katarina Witt lesz. Július 3. és augusztus 21. között 
öt produkció 17 előadására közel hetvenezer nézőt 
várnak a Dóm térre.

Települések közötti összefogással valósul meg Bor-
dány, Forráskút, Üllés és Zsombó szennyvízhálóza-
tának kiépítése. Az ősszel záruló programról Gyuris 
Zsoltot, Zsombó polgármesterét kérdeztük.

 Pintér Sándor belügyminiszter 
Simon Szilveszter polgárőrnek a 
rendőrség munkájának segíté-
séért „A rendkívüli helytállásért 
Érdemjel Bronz Fokozatát” ado-
mányozta. A pályázat keretében 
27 éjjel-nappal látó kamerát ka-
pott a település, amelyet továb-
bi három kamerával az önkor-
mányzat egészített ki. A rendszer 
próbaüzem alatt áll, annak képe 
a helyi rendőrségi irodába fut 
be, de interneten az újszegedi 
rendőrparancsnokság számára 

is elérhetők az online képek. A 
felvételeket nagy teljesítményű 
számítógépeken rögzítik, és hetek 
múlva is visszakereshetők.

Molnár Róbert polgármester 
mintaértékűnek nevezte a helyi 
polgárőrök munkáját, amellyel 
nemcsak a rendőri szervek fel-
derítő munkáját segítik, hanem 
aktív részvételükkel az önkor-
mányzat rendezvényeinek szín-
vonalát is emelik.

A helyi polgárőrség dologi ki-
adásaihoz évi költségvetéséből 
az önkormányzat is hozzájárul. 

A Kerékpárosbarát Település 
és a Kerékpárosbarát Munka-
hely címet is bezsebelhette idén 
Újszentiván. Nemcsak a község 
kategória első helyét hozta el a 
Csongrád megyei település, a 
Polgármesteri Hivatal a kerék-
párosbarát munkahely címet is 
viselheti a következő egy évben.

Május 22-én Vácon tartották 
az ünnepélyes díjátadót, ahol a 
megtisztelő cím mellett az első 
helyezésért járó vadonatúj, női 
kerékpárt is átvehette Putnik 
Lázár polgármester.

A címre pályázat útján lehetett 
jelentkezni, 55 önkormányzatot 
és 67 munkahelyet ismertek el 
idén. A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, Tasó 
László elmondta, soha ennyien 
még nem nyerték el, vagy újították 
meg a címet. Ez azt jelenti, hogy 
évről-évre több emberhez ér el az 
üzenet, miszerint környezetünk 
védelme közös feladat. AZ NFM 
és a Kerékpáros Magyarország 
Szövetség immár kilencedik al-
kalommal írta ki a pályázatot, 

melynek legfontosabb célja a fi-
gyelemfelhívás. A településeket és 
a munkahelyeket arra szeretnék 
ösztönözni, hogy a megfelelő inf-
rastruktúra kialakításával, szem-
léletformálással tegyék lehetővé, 
biztonságossá és vonzóvá a ke-
rékpáros közlekedést.

Putnik Lázár polgármester 
elmondta, a környezetbarát 
közlekedésre azonban nem elég 
ösztönözni a lakosságot, a fel-
tételeket is meg kell teremteni. 
Újszentiván ebben is kiemelkedő, 
hiszen a települést átszelő főút 
mellett egy vadonatúj, aszfalto-
zott, duplasávos bicikliút vezet, 
amely a közeli Szegedig, illetve a 
másik irányban, a szerb határig 
ér, így nemcsak a településen, 
hanem a környéken is biztonságo-
san közlekedhetnek a biciklisek.

Magyarországon jelenleg 28 
helyen zajlik kerékpárútépítés, 50 
van előkészítés alatt és közülük 
mintegy 20 még ebben az évben 
megkezdheti építését. A kormány 
2020-ig 50 milliárd forintot szán 
bicikliút fejlesztésre, építésre.

2011-ben kezdődött az építkezés, 
amelynek végén – várhatóan idén 
októberben – több mint háromezer 
háztartás csatlakozhat rá arra a 
szennyvízhálózatra, melynek köz-
pontja a Forráskút külterületén, 
a négy település súlypontjában 
megépült szennyvíztisztító telep. 
Ennek a próbaüzeme már február 
huszadika óta tart, egyelőre jól 
működik az új rendszer.

Milyen költségekkel jár a be-
ruházás?
A Forrás-4 Szenny víz-Köz-

mű Önkormányzati Társulás 
2010 decemberében nyújtotta 
be pályázatát a négy település 
szenny vízcsatornázásának és 
szenny víztisztításának meg-
valósítására, melyre a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség 2011 szep-
temberében 4 233 282 499 forint 
támogatást ítélt meg. A projekt 
(mely az Európai Unió támogatá-
sával, Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirány-
zatból valósul meg) teljes költsége 
első ütemben nettó 5 118 789 844 

forint lett. A Társulás azonban 
élt a lehetőséggel és kérelmezte 
a támogatási arány növelését. A 
NFM 2014-ben a projekt nettó 
elszámolható összköltségét 5 620 
550 374 Ft-ra emelte. 

Tarthatók a határidők?
Megfelelő ütemben halad a 

kivitelezés. Bordány, Forráskút 
Üllés és Zsombó települések 
összefogásának köszönhetően, 
hosszas előkészületek után 2014 
márciusában kezdetét vette a 
települések szennyvízcsatorná-
zásának kialakítása. A hálózat 
kiépítése mind a négy településen 
folyamatos. A szennyvízcsatorna 
építése 90%-os készültségi álla-
potban van. Június végéig újabb 
ingatlanok csatlakozhatnak rá a 
szennyvízhálózatra. 

A szennyvíztisztító telep pedig 
már működik.
Így van, a szennyvíztisztító te-

lepen 2015. február 20-a óta a hat-
hónapos próbaüzem zajlik. Ennek 
sikerességéhez nélkülözhetetlen, 
hogy legyen megfelelő mennyiségű 

szennyvíz, ezért fontos, hogy azon 
ingatlantulajdonosok, akik már 
kaptak a rákötésről értesítést, mi-
nél előbb elvégezzék a csatlakozást. 
A próbaüzem ideje alatt a szenny-
vízhálózat használata ingyenes.

A házi szennyvízcsatorna há-
lózatának átépítése, kiépítése 
a telekhatáron belüli tisztítói-
domtól (bekötőaknától) 1,0 m-ig 
bezárólag az ingatlantulajdonos 
feladata. A lakossági rákötések 
öblözetenként történnek, mely-
ről minden ingatlantulajdonos 
személyre szólóan kap értesítést. 
Fontos, hogy senki se csatlakoz-
zon rá magától a hálózatra, mert 
engedély nélküli rákötés esetén a 
gerincvezeték tisztítási költségei 
az ingatlan tulajdonosát terhelik.

Számokban összefoglalva mit 
jelent a mostani beruházás?

A projektben 57 km hosszúságú 
gravitációs gerinc vezeték, 27 ki-
lométernyi nyomóvezeték, 33 km 
bekötő vezeték lett lefektetve és 
egy korszerű, napi 1200 köbméter 
teljesítményű szennyvíztisztító 
épült az Üllést Forráskúttal ösz-
szekötő út mellett közvetlenül a 
tisztított vizet befogadó Dorozs-
mai-Halasi főcsatorna partján. A 
beruházás négy település 3319 
háztartását és több mint 12 ezer 
lakost érint. 

Kiegészítő eszközök beszer-
zésére is módja nyílt a Tár-
sulásnak.
Sikeresen lezárult az eszköz-

beszerzésre kiírt közbeszerzési 
eljárás, melynek keretén belül egy 
kombinált csatornamosó-szívó 
célgépet (IVECO EUROCARGO) 
tudtunk beszerezni.

Kitekintő Fejlesztések a Kistérségben

Kitekintő

HARMINC KAMERA 
PÁSZTÁZZA KÜBEKET

JÓL HALAD A SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

ELISMERÉSEK
ÚJSZENTIVÁNNAK

 Folytatás az 1. oldalról

DUPL A DÍJ A JÁTÉKOKNAK
Két elismerést is kapott júniusban a Szegedi Szabadtéri Játékok: 

egyrészt a Magyar Marketing Szövetség városmarketing díjának 
gyémánt fokozatát nyerte el, másrészt az Európai Fesztivál Szö-
vetség a kiemelkedő európai fesztiválok sorában választotta be a 
Dóm téri játékokat. A minősítetteket egy fesztiválkalauz mutatja 
majd be, amely az Európán kívüli közönség számára is tájékozó-
dási pontként szolgálhat a nemzetközi fesztiválkínálatot illetően. 
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SZÉKELYKAPUT
ÉS KOPJAFÁT
AVATTAK ZSOMBÓN

MINŐSÉGI MUNKÁT SZERETNE
AZ ÓVODAIGAZGATÓSÁG ÚJ VEZETŐJE

SÁNDORFALVI
NÁDASTÓ, AHOL
FÜRÖDNI ÉS PECÁZNI JÓ!

MÁJUSI TÖRTÉNÉSEK DÓCON

„Őseidnek szent hitéhez, nem-
zetednek gyökeréhez testvér ne 
légy hűtlen soha!” olvasható a 
zsombói óvoda bejárataként funk-
cionáló székely kapun. A Mária 
téren álló faragott kaput, a kopja-
fát és a Zsombói Római Katolikus 
Egyházközség Apostoli Keresztjét 
Kiss-Rigó László megyés püspök 
áldotta meg június negyedikén.

A Nemzeti Összetartozás Nap-
ján avatták fel Zsombó felvidéki 
és erdélyi testvértelepüléseinek 
ajándékait. 

Gömöri Krisztián, Szilág yi 
Annamária és Borovics Tamás, 
a Szegedi Nemzeti Színház mű-
vészei Radnóti Miklós, Szabó 

Lőrinc és Kiss Judit Ágnes verseit 
szavalták el. Péter Ferenc szabad-
kai színész Illés Sándor és Wass 
Albert szemelvényeket adott elő. 
Az ünnepségen a polgármester, 
Gyuris Zsolt és a megyéspüspök, 
Kiss-Rigó László mellett határon 
túli vezetők is szót emeltek a 95 
évvel ezelőtt Trianonban megkö-
tött békediktátumról.

Gyuris Zsolt úgy látja, a lassan 
100 évvel ezelőtt aláírt dokumen-
tum ma is óriási hatással van a ma-
gyarságra. Erdélyben akadályozzák 
a magyar autonómiát, Délvidéken 
időnként magyarságukért vernek 
meg embereket, és Felvidéken sem 
könnyű magyar diáknak lenni. „Pe-

dig a középút nem lehet a gyávaság! 
A győztes államok nem tiporhatják 
el az emberi és etnikai jogokat”- fo-
galmazott a településvezető.

A szomszédos államok vezetői 
nem értik, miért emlékeznek meg 
a magyarok 95 év után is Tria-
nonra. Erre a kérdésre válaszul 
Hrulik Béla, a felvidéki Ipolynyék 
polgármestere saját családjának 
történetén keresztül válaszolt. Fe-
lelevenítette a felvidéki magyarok 
és települése sorsát, hogyan lettek 
az ottaniak egyik pillanatról a 
másikra kétszer is hazátlanok. 
Édesanyja szavaival válaszolt 
azon kérdésre, ki a magyar: „ma-
gyar az, aki magyarul álmodik”. 

Az erdélyi Ditró polgármestere, 
Puskás Elemér úgy véli, habár “95 
éve készül a koporsó a külhoni 
magyaroknak, soha nem kell majd 
abba belefeküdni”. Az általuk ado-
mányozott székely kapu üzenete, 
hogy soha ne legyünk hűtlenek 
azokhoz, akik kiszorultak az 
anyaországból.

Kalkuttai Teréz anya szavaival, 
„a szeretet otthon kezdődik”- mon-
dott köszönetet Kiss-Rigó László, 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
püspöke az ajándékokért. Beszé-
dében kiemelte, nem az önsajnálat 
miatt emlékezünk a 95 évvel ez-
előtti eseményekre, hanem mert 
fontos az összetartozás kifejezése.

Pályázatában egyértelmű és 
világos pedagógiai programot 
ígér. Mik ennek a legfontosabb 
elemei?
Nag yon fontosnak tar tom, 

hogy a pedagógiai programban 
oly módon fogalmazzuk meg az 
intézmény cél- és feladatrendsze-
rét, melynek alapján valóban kép 
alkotható szakmai tevékenysé-
günkről. A pedagógiai program 
egyfajta kötelezettségvállalás is 
az intézmény részéről, ezért min-
den óvodapedagógus számára 
egyértelmű irányokat kell kijelöl-
nie. A programban megfogalma-
zott általános irányelvek jó vezér-
elvként kell, hogy szolgáljanak az 
50 tagóvoda nevelőtestületének, 
biztosítva a megvalósítás mód-
szertani szabadságát. Mindezek 
érdekében nélkülözhetetlen, hogy 
szakszerű és korszerű alternatí-
vákat kínáljunk az óvodáknak 
például a tehetséggondozás, az 
egyéni fejlesztés és a pedagógiai 
tervezés területén. Minden óvoda-
pedagógusnak tudnia kell, hogy 
mi számít eredménynek az in-
tézményünkben. Ezért lényeges, 
hogy a közösen megfogalmazott 
értékek és elvárások a szaksze-
rűség mellett nyilvánvalóak és 
közérthetőek legyenek. 

Miért tartja különösen fontos-
nak az önértékelést? 
Az önértékelés szorosan kap-

csolódik a tanfelügyelethez, me-
lyet rendelet szabályoz. Az önér-
tékelés során az óvodapedagógus 
saját tevékenységét átfogó módon, 

meghatározott szempontok alap-
ján vizsgálja felül. Meghatározza 
erősségeit, amelyekre építeni le-
het a fejlődésben, és a fejlesztendő 
területeket, amelyek javítására 
célokat jelölnek ki. Ennek alapjai 
működtek már korábban is az 
Intézményi Minőségirányítási 
Programban, mely a köznevelé-
si törvény megjelenésével meg-
szűnt. Mégis azt kell mondjam, a 
reális önreflexió nehéz, hozzá kell 
szoknunk az objektív szempontok 
szerinti értékeléshez. Ennek ered-
ménye megjelenik az Oktatási 
Hivatal informatikai támogató 
rendszerében, tehát az óvoda-
pedagógus fejlődése nyomon 
követhetővé válik és beleszámít 
a minősítésbe. Tétje van.

Mi lesz a feladatuk az ön által 
létrehozni tervezett szakmai 
köröknek? 

Az információáramlás és a kap-
csolattartás megszervezése igazi 
kihívás egy ekkora intézményben, 
szükséges kisebb egységekre ta-
golni a struktúrát. Rendszeressé 
válik a kapcsolattartás az igazga-
tóval és az igazgatóhelyettesekkel, 
remélhetőleg erősödik a szakmai 
és emberi bizalom.

Pályázatában egy fejlett do-
kumentációs rendszerről is ír, 
mellyel a pedagógiai program 
végrehajtását kell lekövetni. 
Ezzel több lesz az adminiszt-
ráció vagy ésszerűbb?
Én úg y fogalmaznék, hog y 

még szakszerűbb és újszerűbb 
dokumentumok kidolgozására 
törekszünk. Több nem lesz, hi-
szen a jelenleg is kötelező érvényű 
dokumentumokat fogjuk kor-
szerűsíteni, módosítani. Régóta 
tudjuk, hogy a jó dokumentáció 

fél siker. Nem mindegy, hogy az 
intézményünkbe látogató tan-
felüg yelők a dokumentumok 
alapján milyen képet alkotnak a 
mindennapi munkánkról. Peda-
gógiai igényességünket is tükrözi 
a színvonalas írásbeli munka

Hogyan próbálja meg elcsi-
títani azokat a hullámokat, 
amelyek a megválasztása kö-
rül keletkeztek?
Úgy gondolom, hogy a megosz-

tottság csak a közgyűlési döntésig 
tartott. Minden dolgozó nyugodt 
légkörben szeretné tovább folytat-
ni a munkáját. Mindent megteszek 
a zökkenőmentes átmenet bizto-
sítása érdekében, az elődömet is 
az intézmény céljaihoz illeszkedő 
fontos és volt beosztásához méltó 
munkakörben helyezem el, közös 
megállapodásunk alapján. A kol-
légáimat korrekt és következetes 
döntésekkel, minden eddiginél 
nagyobb szakmai támogatással, 
valamint mindenkit elfogadó és 
befogadó jó munkahelyi légkörrel 
kívánom megnyerni. 

Mennyire érintette kellemetle-
nül, hogy a pályázatáról döntő 

közgyűlésen politikai síkra 
terelődött a vita?
Sajnálom, hogy a közgyűlés 

adott napirendi pontja nem szak-
mai kérdésekről, fejlődési lehető-
ségekről, intézményi jövőképről 
szólt. Ugyanakkor nem szégyel-
lem, hogy Szeged városában nyolc 
évig meg választott képviselő 
voltam. Hozzáértő vezetéssel, 
jó csapatban tettem a dolgomat, 
mint ahogyan óvónőként is több 
évtizede ezt teszem. Szakmai 
alkalmasságomat egyetlen kép-
viselő sem vitatta, ebből adódóan 
politikai játszmának tekintem a 
közgyűlési eseményeket. 

Ön részt vesz a tanfelügyelők 
képzésében, vezetőként pedig 
jól ismeri az óvodapedagógu-
sok munkáját. Utóbbiakra mi-
lyen kihívások várnak? 
Legnagyobb kihívás számunk-

ra a pedagógus életpályamodell. A 

nevelés kulcsszereplője az óvoda-
pedagógus. Ezt tovább gondolva, 
ha a minőség fejlesztése a cél, 
akkor az óvodapedagógust kell 
a középpontba helyeznünk. A 
pedagógus életpályamodellben 
a pályán eltöltött évek száma 
mellett fontos lesz a minőségi 
munkavégzés is, amelyet külső 
szakértők értékelnek. Nem árt 
hangsúlyozni, hogy az értékelés 
célja a fejlesztés. Sokan úgy gon-
dolják, hogy nagyon nehéz, szinte 
megvalósíthatatlan feladat előtt 
állnak, ha magasabb fokozatba 
kell vagy szeretnének lépni. Úgy 
gondolom, ha áttekintjük és folya-
matosan fejlesztjük pedagógiai 
gyakorlatunkat és hozzá kapcso-
lódó dokumentációs rendszerün-
ket, nincs ok az aggodalomra. Az 
óvodapedagógusok lelkiismeretes 
szakemberek, meg tudnak és meg 
akarnak felelni az elvárásoknak.

Május 15-én immáron az ötödik 
szezonját kezdi meg a Sándorfalvi 
Nádastó és Szabadidőpark. A kar-
bantartási és felújítási munkák 
mellett továbbra is sok figyelmet 
szentelnek a tó vízminőségére, 
a Nádastó területének szépíté-
sére, parkosítására és az álta-
lunk nagyon fontosnak tartott 
rendre és tisztaságra, amelyet 
a korábbi években több ízben is 
dicsértek a strandolók. Egy - a 
Délmagyarország olvasói körében 
végzett - friss felmérésben a Sán-
dorfalvi Nádastó lett a második 
legnépszerűbb strand Csongrád 
megyében. A sándorfalvi tenger-
part védjegyévé vált a családbarát 
megnevezés is, melyet a vendég-
látói egységek árpolitikájában, a 
vendégszerető kiszolgálásban és 
nem utolsó sorban a belépőjegyek 
áraiban fedezhetnek fel a láto-
gatók. Ez utóbbi tekintetében a 
sándorfalvi lakosok továbbra is 
a 2 évvel ezelőtti áron élvezhetik 
a fürdőzés örömeit.

Idén is számtalan ingyenes 
szolgáltatással kedveskednek a 
vendégeknek: ilyen a szabadtéri 
fitnesz park, a léghoki, a ping-
pong, csocsó, valamint a foci-, 
röplabda- és kézilabdapálya. A 
szolgáltatások bővítése érdeké-
ben előrehaladott tárgyalások 

folynak egy Wakeboard pálya 
kialakításáról is. 

Ebben az évben is igyekeznek 
biztosítani a vendégeknek a válto-
zatos és élménydús programokat. 
Hagyományteremtő módon au-
gusztus hónapban rendezik meg 
a III. Női strandkézilabda kupát, 
de lesznek strandfoci és horgász 
versenyek is. A Rádió 88 közremű-
ködésével szeretnék megrendezni 
egy családi nap keretein belül a 
Nádastó Strandpartit.

A programokról bővebben a Fa-
cebook oldalon (www.facebook.
com/nadastoszabadidopark), va-
lamint a www.sandorfalvistrand.
hu weblapon is olvashatnak az 
érdeklődők.

A több tóból álló tórendszer 
természetesen a horgászat szerel-
meseit is egész évben, éjjel-nappal 
szeretettel várja.

Május 22-én immár második 
alkalommal vehette át Dóc Köz-
ség a Humanitárius Település 
címet, melynek ünnepélyes át-
adására Szentesen került sor.

Gyermeknap alkalmából má-
jus 29-én rendezték meg a Gyer-
meknapi Zsibongást, melynek 
keretében átadták a település 
új termék- és rendezvényterét, 
amely EMVA Leader támogatás 
segítségével valósulhatott meg. 

A fejlesztés összköltsége 4,2 mil-
lió forint volt. Az új fejlesztésnek 
köszönhetően kulturált fedett 
teret tudnak biztosítani a helyben 
termékeket árusítóknak, vala-
mint kültéri rendezvényeknek. 
A rendezvényt Dóc Község Ön-
kormányzata és Dóc Községért 
Egyesület szervezte, a Dócpont 
Kertészeti Kft. pedig házi készíté-
sű szörpbemutatóval színesítette 
a programot.

Új virányítója lesz augusztustól a szegedi óvodaigazgatóságnak. A városi köz-
gyűlés a két pályázó közül Bartáné Tóth Máriát nevezte ki a tisztségre. A másik 
aspiráns a jelenlegi igazgató, Rákosné Szilágyi Éva volt. A szegedi óvodákban 
750-en dolgoznak, a beiratkozott gyerekek száma 4600. Az új igazgatót elkép-
zeléseiről és a megválasztását övező vitákról is megkérdeztük.
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AZ „ÉV MADARA” A BÚBOS BANKA NYÁR A VOLÁN MÖGÖTT

BÚCSÚ A PÁLYÁTÓL – VADKERTI ATTILA A
PICKTŐL ÉS A VÁLOGATOTTÓL IS ELKÖSZÖNT

Ahogyan 1979 óta minden év-
ben, idén is kiválasztották azt a 
fajt, amelynek védelmére különös 
hangsúlyt fordítanak. Idén a bú-
bos bankát választották az „Év 
madarának”. Most is internetes 
szavazással döntöttek a banka 
mellett, mely megelőzte a feke-
terigót és a vörösbegyet. Az „Év 
madara” kezdeményezést a Ma-
gyar Madártani Egyesület indí-
totta el azért, hogy egy (korábban 
kettő) éven át népszerűsítsék a 
választott fajt, megismertessék 
a szakemberek az érdeklődő kö-
zönséggel a madár életmódját, 
költésbiológiáját, természetvé-
delmi helyzetét. Teszik mindezt 
azért, hogy a nem szakemberek is 
hozzájárulhassanak a mindenna-
pokban ezeknek az élőlényeknek 
a védelméhez.

A búbos banka már szerepelt 
ebben a programban, hiszen 
1989-90-ben is elnyerte az „Év 
madara” címet.

A búbos banka Magyarorszá-
gon általánosan elterjedt faj, ki-
mondottan a mezők, cserjékkel, 
fasorokkal tarkított rétek madara. 

A zárt erdőségeket elkerüli, ezek 
kivételével a síkságainkon, dom-
bvidékeken egyaránt előfordul. 
Kultúrakövető faj, kedveli, igényli 
az emberi tevékenységet, elsősor-
ban a legeltető állattartás terüle-
téhez, építményeihez kötődik. Az 
állattartó telepek karámjairól lesi 
táplálékát, az állatok trágyáján 
élő és szaporodó rovarokat, fő-
leg lótücsköt fogyaszt. Emellett 
a talajban, talajon élő rovarokat 
fogyaszt, köztük mezei tücskö-
ket, sáska- és szöcskefajokat 
zsákmányol. Enyhén lefelé ívelő 
csőre kiválóan alkalmas a talaj 
szondázására. Gyakran a lege-
lő állatok ürülékéből szedegeti 
össze táplálékállatait. A Magyar 
Katolikus Lexikonban így írnak róla: 
„a banka a Krisztust verőket hup-hup-
hup kiáltással biztatta, büntetésül 
trágyát eszik, és a húsa büdös”. 

A népi elnevezési is kapcsolód-
nak a büdös jelzőhöz. A bankát 
nevezik büdösbankának, fostos 
bugybókának is. Csupán azért, 
mert védekezésképpen bűzös 
váladékkal igyekszik támadóját 
távol tartani. 

Fészkét tetőcserepek alá, falre-
pedésben, odvas fákban, fa-vagy 
kőrakásokban építi, de a legkép-
telenebb helyeken is találtak már 
bankafészket, például vízóra ak-
nájában, egy szabadtéri múzeum 
ágyújának csövében is. Nyolc-tíz 
fiókát nevel, és azokat mindaddig 
a hím eteti, amíg nem lesz akkora 
már az eleségigényük, hogy a tojó 
is besegítsen. A kotlás alatt a hím 
párját is eteti, így annak nem kell 
hosszabb időre elhagynia fészkét.

A veszélyeztető tényezők közül 
a legjelentősebbek a nagyüzemi 
mezőgazdasági munkálatok, a ro-
varölőszerek. Vonulás alkalmával 
sokat levadásznak a sivatagban 
közülük. Az egyébként is kevés 
fészkelőhelyen más, gyakoribb 
fajokkal kell osztozkodnia (pl. 
seregély). Csökken a rövid füvű 
legelők száma, ahol táplálékát 
gyűjti. Az időjárási szélsőségek 
is tizedelik az állományt.

S mit tehetünk a bankák védel-
me érdekében? Természetesen az 
előbb felsorolt okokat nem tudjuk 

megváltoztatni. De környeze-
tünkben, például a tanyánkon, 
a kertes házunk udvarán, vagy 
a hétvégi kertben jobban oda-
figyelhetünk a munkálatokra. 
Tavaszi nagytakarításkor gondol-
junk arra, hogy az öreg, korhadt 
farönkök milyen kitűnő lakóhe-
lyet biztosítanak a bankának, il-
letve még számos más állatnak, 
köztük a sünnek, gyíkoknak, va-
rangyoknak. Talán a téglarakás 
elbontását is átgondolhatjuk, és 
a kert egy nyugodtabb részén a 
madarak számára építhetünk a 
régi mezei vagy vályogtéglákból 
fészkelőhelyet. Emellett kihelyez-
hetünk mesterséges deszkaodú-
kat is a karám oszlopaira, az öreg 
eperfára. Hálásak lesznek érte, 
persze a maguk módján: számos 
kártékony rovart szednek össze. 
Emellett gyakrabban gyönyör-
ködhetünk ebben az igazán im-
pozáns madárban.

Védett madár, természetvé-
delmi károkozási értéke 50 ezer 
forint. Vigyázzunk rájuk!

A kánikula már önmagában is 
veszélyforrás, hiszen az egész-
séges emberek szervezetét is 
megterheli. Hatására fáradtság, 
álmosság, fejfájás, az érzékek 
tompulása, ingerlékenység, tü-
relmetlenség, figyelmetlenség 
jelentkezhet. E tényezők kimu-
tathatók a baleseti statisztikák-
ban is. 

Aki teheti, kora reggel vagy 
késő este induljon nagyobb út-
ra, bár a hosszú távú éjszakai 
vezetés ugyancsak megterhelő. 
Sokat segíthet, ha meleg időben 
a sofőr kipihenten ül autóba. 
Hosszabb úton több pihenőt ér-
demes tartani, testmozgással 
frissíteni a szervezetet. Mielőtt 
a volánhoz ülünk, ne együnk 
sokat, mert a teli gyomor ugyan-
csak elbágyaszt. Gyakran igyunk 
folyadékot, és az autóban legyen 
mindig friss a levegő. Sokat se-
gíthet a légkondicionáló, ez 
azonban nincs minden autóban, 

ráadásul megfázást is okoz, ha 
nagy a különbség a benti és a 
külső hőmérséklet között. Bizo-
nyos betegségek, mint például a 
koszorúér elváltozások, a magas 
vérnyomás, vagy a diabetes külön 
kockázatot jelentenek a nagy me-
legben. Az erős napsütéstől nap-
szemüveggel kell óvni a szemet. 
A polaroid lencsék különösen 
hatékonyan szűrik ki a csillogást. 

Nyaranta gyakoriak a zivata-
rok, felhőszakadások, a heves 
széllökések. Ezek szintén ve-
szélyforrást jelentenek, a veze-
tőknek esetenként rövid idő alatt 
kell alkalmazkodniuk a változó 
időjárási körülményekhez.

Ne feledjük azt sem, hogy a na-
pon a járművek belseje gyorsan 
felmelegszik, akár 60-70 fokig 
is. A leparkolt autóban soha ne 
hagyjunk gyermeket, állatot, 
még rövid időre sem, és a gyúl-
ékony, vagy robbanásveszélyes 
anyagokat is távolítsuk el.

Véget ért a profi pályafutása 
Vadkerti Attilának, a MOL-Pick 
Szeged saját nevelésű kézilabdá-
zójának. A klub májusban jelen-
tette be, hogy a csapatkapitány 
elköszön az együttestől, hiszen 
Juan Carlos Pastor vezetőedző 
nem számít rá a jövőben. A 33 
esztendős balszélső júniusban 
búcsúmérkőzést kapott a válo-
gatottban is.

Kiváló sportember, hűséges 
játékos, csupa szív csapatember. 
Mindhárom jelző tökéletesen illik 
Vadkerti Attilára, aki 16 éves profi 
pályafutás után akasztja szögre a 
kézilabdacipőt júniusban. A mai 
érzelmektől mentes profi világ-
ban szinte hihetetlen, de klub 
szinten csak a Pick Szegedet 
erősítette. A hetes számú Vad-
kerti mez azonban a jövőben már 

csak a szurkolókon lesz látható. A 
búcsú egy kicsit váratlanul érte a 
közvéleményt és a drukkereket, a 
bajnoki döntő szegedi mérkőzése 
előtt jött a hír, hogy a balszélső 
utolsó meccsére készül.

- Úgy érzem, hogy kerek a pálya-
futásom, hiszen bajnok és magyar 
kupa-győztes is voltam a Pickkel, 
2014-ben pedig nemzetközi kupát is 
nyertem a csapattal – fogalmazott a 
33 esztendős klubikon. Természetesen 
az lett volna az igazi, ha az utolsó 
mérkőzésen győztes góllal búcsúzok, 
de ez nem adatott meg. Annak persze 
örülök, hogy gólt lőhettem a Veszprém 
elleni meccsen Mikler Rolinak, de azt 
sajnálom, hogy már nem volt tétje. A 
meccset övező hangulatot, a bevonu-
lást, a lefújás utáni pillanatokat sosem 
felejtem el. Hihetetlenül jó érzés volt 
átélni a szurkolóink szeretetét.

Vadkerti Attila 2007-ben baj-
nokságot, 2006-ban és 2008-ban 
pedig magyar kupát nyert a Pick 

Szegeddel, 2014 tavaszán Berlin-
ben pedig ő emelhette magasba 
az EHF-kupa trófeát. A magyar 
válogatottban 112 alkalommal lé-
pett pályára, tagja volt a 2012-es 
londoni olimpián negyedik helye-
zett csapatnak. A hazai szövetség 
sem feledkezett meg a csupa szív 
játékosról. Az Ukrajna elleni Eu-
rópa-bajnoki selejtezőre behív-
ta a keretbe Talant Dujsebajev 
szövetségi kapitány és a 32-28-ra 
megnyert összecsapás hajrájában 
pályára is küldte a balszélsőt.

- Nagyon örültem a meghívónak, 
nem is gondoltam volna, hogy a válo-
gatottban is játszom még – emlékezett 
vissza Vadkerti Attila. Korábban azt 
sem hittem volna, hogy ilyen sok-
szor képviselhetem majd hazámat 
a nemzetközi porondon. Erre és az 
elért eredményeinkre nagyon büszke 
vagyok.

A kiváló játékos életében meg-
határozó szerepet töltött be és tölt 

be Szeged. A napfény városában 
született, azonban családja Érse-
kújvárra költözött, és sokáig ott is 
élt. Vadkerti Attila a kézilabdának 
köszönhetően visszatért, végig-
járta a szamárlétrát a Picknél, 
lelkes és ügyes ifistából a csapat 
meghatározó játékosa, sőt később 
kapitánya lett.

- Mindent Szegednek köszönhe-
tek! Itt lett belőlem profi sportoló, aki 
a kedvenc klubjában szerepelhetett 
tizenhat évig. Itt ismertem meg a 
feleségem, itt alapítottunk családot, 
és itt lett belőlem felnőtt férfi! Sosem 
felejtem el, hogy mi mindent kaptam 
ettől a várostól. 

Éppen ezért fejezi be a profi 
pályafutását is, hiszen nem tud-
ja elképzelni, hogy egy másik 
klubcsapat színeiben szerepeljen. 
Még vígan eljátszhatna néhány 
évet az NB I-ben, sőt meghatározó 
játékos lehetne több csapatnál is, 
ő mégis a visszavonulás mellett 

döntött. Szeretett klubja, a MOL-
Pick Szeged is értékeli a klubhű-
ségét, hiszen szó van róla, hogy 
szerepet kap az egyesületnél. Vad-
kerti Attila tehát csak a pályának 
int búcsút, a kézilabdának nem...

Azt gondolhatnánk, hogy nyáron egyszerűbb a köz-
lekedők dolga, hiszen nem síkosak az utak, nincs 
locspocs, és a köd is viszonylag ritka. Tény, hogy 
ilyesmivel a nyári hónapokban nem kell megküzdeni, 
más veszélyek azonban leselkednek az úton lévőkre.

Hó nem, kánikula igen
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Kitekintő Felhívás

Kitekintő

A Muzsiká ló Udvar zenei 
programjai hangulatosan ellen-
pontozzák a Szabadtéri Játékok 
monumentális előadásait. A 45 
éve elindult Muzsikáló Udvar 
rendezvényei a szegedi Város-
háza patinás műemlék jellegű 
neobarokk udvarán kerülnek 
megrendezésre.

1970-ben a Szegedi Szabadtéri 
Játékok kiegészítő programjaként 
jött létre. Létrehozását Vaszy Vik-
tor kezdeményezte, aki a városhá-
zán járva letekintett az udvarra, 
és megfogalmazódott benne a 
zenélő udvar gondolata.

A nagy szabadtéri nézőtérrel 
szemben a maximu 300 főt befo-
gadó udvar egy intimebb kapcso-
latot teremt művész és hallgatója 
között. 

Idén is színes és színvonalas 
programok várják majd az érdek-

lődőket július 30. és augusztus 
8. között.

Horgas Eszter-Latin örömzene 
közreműködik Cseke Gábor és 
Dajka Krisztián

A három zenész olyan népszerű 
művészek számait dolgozták át 
mint Astor Piazzola tangói vagy 
Chick Corea művei. Műsorukon 
a gitár szenvedélyes ritmikája, 
a fuvola lágy virtuóz hangja és a 
zongora karakteres ereje ámu-
latba ejti a hallgatókat.

Gájer Bálint swing estje
Gájer Bálint a „magyar Michael 

Buble” nevet vívta ki magának. 
A kiváló jazz énekes 2012-2013-
ban 2. helyet szerzett a The Voice 
tehetségkutató versenyben, 2015-
ben a Dal 2015 Eurovíziós verseny 
döntőse volt. Közvetlen, nyitott 
személyisége miatt azonnal meg-
találja a hangot a közönséggel.

Berecz András „Apja-fia”
A nag y mesemondó f iaival 

együtt lép színpadra.
István a 2012-es Fölszállott a 

páva népzenei-néptáncos tehet-
ségkutató szóló tánc kategóriá-
jának nyertese tánccal színesíti 
az estet, Berecz Mihály Bartók 
és Kodály népzenei ihletésű zon-
goradarabjait mutatja be. Az apa 
pedig mesékkel, dalokkal fűzi 
össze az ifjak tudományát.

Fool Moon „Kettesben jó” című 
lemezbemutató koncert 

Az együttes városunk művé-
szeti életének egyik legsajátosabb 
a cappella formációja, számos 
hazai és nemzetközi siker és el-
ismerés birtokosa, a Muzsikáló 
Udvar állandó résztvevője 2004 
óta. Az idei évben Laár Andrást 
látják vendégül a koncertjükön.

Sorrentoi szerenád

Denis Bianucci (zongoramű-
vész) és Domenico Menini (tenor) 
fiatal olasz művészek, akik igazi 
mediterrán hangulatot teremte-
nek a népszerű Verdi és Puccini 
bel canto áriák, az autentikus 
nápolyi dalok és az örökzöld 
olasz slágerek megszólaltatásá-
val. Műsoruk zenei barangolás a 
napfényes Itáliában.

Gregor József emlékkoncert
Idén lenne 75 éves a Kossuth- 

és Liszt Ferenc-díjas mag yar 
operaénekes, érdemes és kiváló 
művész, a Halhatatlanok Társu-
latának örökös tagja. A koncert a 
Gregor József Emlékére Alapít-
vány és a Városháza Művelődési 
Osztálya összefogása eredménye-
ként jön létre. Az est támogatója 
a Szegedért Alapítvány.

Gregor József évente fellépett 
a Muzsikáló Udvar programso-
rozat keretében, „Gregor József 
és vendégei” címmel, ahol be-
mutatkozási lehetőséget kaptak 

a művész által kiválasztott ifjú 
tehetségek is. A basszista utolsó 
fellépése 2006 augusztus 6-án 
volt a Muzsikáló Udvaron.

Az idei koncert időpontja 2015. 
augusztus 8., Gregor József szü-
letésnapja. A díszvendég Miklósa 
Erika Kossuth-díjas és Liszt Fe-

renc-díjas énekesnő lesz. A mű-
vésznő mellett Fekete Attila, Vajda 
Júlia, Szvétek László, Gál Erika, 
Gregor Bernadett, Pál Tamás lép 
színpadra.

Zongorakísérő Harazdy Mik-
lós, az est műsorvezetője Márok 
Tamás lesz.

Május utolsó hétvégéjén 18. 
alkalommal rendezték meg 
az eurorégiós eg y üttműkö-
dés keretében a hármashatár 
megnyitását, amikor  mind Ro-
mánia, mind Szerbia felé két 
napra szabad volt a közlekedés. 
Magyar részről az ünnepségen 
Kakas Béla, a megyei közgyűlés 
elnöke volt jelen. Beszédében 
az eurorégiós együttműködés 

szükségességéről, a baráti vi-
szony elmélyítéséről beszélt. A 
határnyitással egy időben ren-
dezték meg Kübekháza uniós 
forrásból átépített főterén a 
falunapot, amelyet több ezren 
kerestek fel. A főtéri dísztóra 
épített tószínpadon gazdag 
programmustra folyt. Fellépé-
sekor Dér Heni ragadta magával 
főként fiatal rajongóit.

Kérem a tisztelt lakosságot, a 
cégek, intézmények vezetőit, hogy 
a tulajdonukban vagy a használa-

tukban lévő ingatlanon a parlagfű 
első kaszálását vagy más módon 
történő irtását legkésőbb június 

30-ig, majd azt követően folya-
matosan végezzék el. 

Azzal szemben, aki nem tesz 
eleget a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének, belterületen 
a jegyző, külterületen a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Osztálya 
közérdekű védekezést rendel el, 
melynek költségeit a földhasz-
náló, illetve a termelő köteles 
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg 
a Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Növény- és Talajvédelmi 

Osztálya növényvédelmi bírságot 
szab ki. 

Parlagfűvel kapcsolatos beje-
lentéseiket az alábbi számokon 
tehetik meg.

Belterületre vonatkozóan: 
80/820-032 SZMJV Polgármes-
teri Hivatal zöld szám

Külterületre vonatkozóan: 
62/680-170 Szegedi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztály 

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város 

Címzetes Főjegyzője

Az ötnapos találkozó szakmai 
része egy-egy tematikus csomó-
pont köré szerveződött: a II. világ-
háborús emlékezet és tisztelet a 
hősöknek, a tudatos és az Európai 
Unióról kellő ismerettel rendelke-
ző, a döntéshozatalban aktívan 
résztvevő uniós állampolgár, 
valamint a múltidézés, a közös 

kulturális és történelmi emlé-
kek megismertetése. A kerekasz-
tal- beszélgetések jó alkalmat 
teremtettek, hogy megismerjük 
és elfogadjuk mások véleményét, 
és általánosságban jobban meg-
ismerjük egymást. A hivatalos 
programokon túl - a különbö-
ző nemzetek sokszínűségét jól 

tükröző - táncházzal, kulturális, 
gasztronómiai és sportprogra-
mokkal találkozhattak a részt-
vevők, melyek során lehetőség 
nyílott a  kapcsolatépítésre és a 
tapasztalatcserére.

A testvérvárosi találkozón Wie-
senbach Önkormányzata 30 fővel, 
Oroszhegy ugyancsak 30 fővel, 

Dumbrava 25 fővel, Novi Kneze-
vac Önkormányzata 24 fővel és 
Ninove 2 fővel képviseltette ma-
gát, a külföldi delegáció létszáma 
így összessen 111 fő volt. 

Az ötnapos találkozó során 
megrendezett tematikus napokon 
a delegáció többféle programon 
vehetett részt.

„AZ UDVAR NEM MÁS, MINT EGY
KONCERTTEREM BAROKK HANGULATTAL.”

NAGYKORÚ LETT A
KÜBEKI HATÁRNYITÁS

FELHÍVÁS PARLAGFŰ IRTÁSÁRA

ISMÉT TESTVÉRVÁROSI
TALÁLKOZÓ VOLT DESZKEN

„Az udvar nem más, mint egy koncertterem barokk hangulattal” – írta a Vá-
rosháza udvaráról a Délmagyarország 1970-ben. Ebben a térben rendezik meg 
közel félévszázada a Muzsikáló Udvar programsorozatot.

Immár hagyományosnak mondható módon Deszk Község Önkormányzata közös 
pályázatot nyújtott be, és támogatást nyert testvérvárosaival, Wiesenbach 
Önkormányzatával, Oroszhegy városával, Dumbravával, Törökkanizsával és 
Ninove városával az „Európa a polgárokért” program keretén belül testvérvárosi 
találkozó megvalósítására.
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