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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

A Szegedtôl 10 kilométerre fekvô, 1670 
lelket számláló Újszentivánon már elfo-
gadta a képviselôtestület a község 2010-
es költségvetését. A 308 millió forintos 
büdzsébôl 137 millió forintot fordítanak 
idén fejlesztésekre. Még egy fontos adat: 
a költségvetés 63,5 millió forint forrás-
hiánnyal számol. A fiatal, agrármérnök 
végzettségû Putnik Lázár 2006 óta áll 
Újszentiván élén. A 32 éves polgármester 

szerint egy falu életében az óvoda, az is-
kola, az egészségügyi ellátás, valamint 
a civil- és hitélet a legfontosabb. Ennek 
megfelelôen fejlesztették a faluban az 
óvodát. – 2007-ben CÉDE-pályázaton 
3,2 millió forintot nyertünk az óvoda 
külsô homlokzatának felújítására és az 
épület szigetelésére. Az elmúlt években 
a gyermekintézmény nem csupán kívül, 
de belül is megszépült, új bútorokat és 
játékokat vettünk, kialakítottuk a só-
szobát, az udvaron pedig kicseréltük a 
térköveket. Mindebben óriási segítséget 
nyújtottak a szülôk – hangsúlyozta Put-
nik Lázár, aki büszkén számolt be arról, 
hogy az óvoda tavaly elnyerte a Zöld 
Óvoda címet, amely a környezettudatos 
nevelés fokmérôje. Elmondása szerint 
az óvodapedagógusok munkáját dicséri, 
hogy ilyen elismerést 2-3 éves mûködés 
alapján ítélnek oda, az újszentiváni intéz-
mény azonban másfél év után megkapta 
a kitüntetô címet. 2006 óta 20 százalék-
kal emelkedett az óvodások száma, még 
Szegedrôl is járnak ide gyermekek. A 
kistérségi fenntartású iskolára 20 millió 
forintot költöttek az elmúlt négy évben. 
A kistérségi társulás koordinálásával, 
segítségével 14 millió forintot nyertek 
az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium (ÖTM) pályázatán, amely-

bôl korszerûsítették a fûtési rendszert, 
kicserélték a nyílászárókat, valamint a 
bútorokat és eszközöket. A polgármester 
elmondása szerint jól mûködik az iskola, 
felkészült a tanári kar. Terveik szerint 
folytatják az intézmény szépítését, mo-
dernizálását. Mint ahogy az óvodánál, 
úgy az iskolánál is kivette a részét a 
munkából az Újszentiváni Iskola és Óvo-
da Gyermekeiért Alapítvány. A kicsinyke 
sportcsarnok felújítása a nyílászárók 
cseréjével kezdôdött, amelyre elsô körben 
1 millió forintot nyertek az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumtól, 
ám a munka – ahogy azt Putnik Lázártól 
megtudtuk – folytatódik, pályáztak a  
II. ütemre, melynek várják az eredmé-
nyét. Részben az önkormányzati minisz-
térium pályázatán nyert pénzbôl újították 
fel a polgármesteri hivatalt, cserélték le 
a bútorokat és a számítástechnikai esz-
közöket. Mindez 18 millió forintba kerül, 
amelybôl 15 millió volt a pályázati forrás 
és 3 millió forint az önerô. Több mint 10 
millió forintból – amelybôl nyolcmillió 
volt a pályázati pénz – hôszigetelték és 
akadálymentesítették az Egészségházat. 

Újszentivánon minden út aszfaltozott, 
de a megyeszékhelyhez közeli település 
más infrastruktúra szempontjából is 
jól ellátott, sôt. – Teljes egészében össz-
közmûves a falu, mindenhol benn van 
a víz, az áram, a gáz és a szennyvíz, 
beköthetô a kábeltévé és az internet. 
Járdaépítésre és járdafelújításra, fôként 
saját erôbôl, 11 millió forintot fordítot-
tunk az elmúlt években. Így újítottuk fel 
a járdát többek között a Rákóczi, az Ár-
pád és a Felszabadulás utcán. A korábbi 
évekhez hasonlóan idén is beterveztünk 
a költségvetésben másfél millió forintot 
járdafelújításra – mondta a polgármester, 
aki rendkívül fontosnak tartja a temetô 
állandó karbantartását és gondozását 
is, mert szerinte egy település képét a 
sírkertje is meghatározza. A temetôben 
vadgesztenyesort ültettek, hulladékgyûj-
tôket telepítettek, amelyeket meghatáro-

zott idônként elszállítanak, s tervezik, 
hogy felújítják a ravatalozót.

Kistérségi projekt volt a közösségi 
közlekedés fejlesztése, melynek kere-
tében 34 millió forintból – amelynek 
tíz százaléka volt önerô – buszparkolót, 
buszfordulót és kilenc, fából készült, 
fedett buszmegállót alakítottak ki, me-
lyekbôl az Újszentiván és Szôreg közötti 
útra is jutott. A közösségi közlekedés 
fejlesztési projekt második ütemében 
újabb buszparkolót és kerékpártárolókat 
szeretnének építeni.

Putnik Lázár büszkén mondta, hogy fo-
lyamatosan nô a falu lélekszáma, ugyanis 
egyre többen költöznek ki Szegedrôl 
Újszentivánra. Emiatt 50 telket alakíta-
nak ki idén a szabadidôközpont mellett, 
ahol nem csupán sportpálya van, de egy 
játszótér is, amelynek kibôvítésére és 
felújítására – másik három mellett – a me-
gye adott 4,5 millió forintot. A beruházás 
összértéke egyébként 9 millió forint volt, 
vagyis a falu önkormányzata is jócskán 
beszállt a játszótérépítési és –felújítási 
programba, de így lett új játszóhely az 
óvodában és az iskolában is. A tervek 
szerint a szabadidôközpont mellett egy 
sütögetôhelyet is kialakítanak majd. A 
polgármester szerint azonban nem csu-
pán ez lehet vendégváróhely, de az egy-

kori laktanya területén is van 
o lya n 

rész, amely turisztikailag kiaknázható. 
Elmondása szerint az utóbbi években 
Szegedrôl is egyre többen látogatnak ki 
a falunapra és más helyi rendezvényekre, 
például a rétesfesztiválra. A polgármes-
ter elmondta, hogy 2006 óta tizenegyre 
emelkedett a helyi civil egyesületek szá-
ma, melyek komoly munkát végeznek. 
Így például a nônapi bálat a nyugdíjasok, 
a gyermeknapot pedig az újszentiváni 
polgárôr egyesület szervezi az iskolával.

A jövôbeli tervekrôl szólva Putnik Lá-
zár elmondta: a volt orvosi szolgálati 
lakásból Civil Házat szeretnének létre-
hozni, mégpedig úgy, hogy átalakítják és 
kibôvítik az épületet. A beruházás több 
mint 60 millió forintba kerül, amibôl 
már megnyertek 50 milliót pályázaton. 
Az épület a civil egyesületek székhelye 
lesz, de itt tart majd fogadóórát a körze-
ti megbízott, a falugazdász és a mun-
kaügyi központ is. A falu elsô embere 
szeretné a fiatalok gyülekezôhelyévé is 
tenni a Civil Házat, ahol tervei szerint 
lehet majd csocsózni, biliárdozni, és lesz 
számítógépes terem is. A Gondozási Köz-
pont rekonstrukciója kistérségi projekt, 
amelyre már nyertek 49,2 millió forintot. 
Ennek keretében felújítják és bôvítik 
az épületet, valamint vásárolnak egy 9 
fôs kisbuszt. A fôtér rekonstrukciójára 
több mint 22 milliót nyertek. Az iskola 
használaton kívüli épületszárnyában 30 
férôhelyes ifjúsági szálláshelyet alakí-
tanak ki, melyre az Újszentiváni Iskola 
és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 25 
milliót nyert. A távolabbi tervek között 
szerepel egy bölcsôde építése, a belvíz-
elvezetô-csatornahálózat fejlesztése (I. 
ütem), valamint kerékpárút építése, mely 
a szôregi Hôsök teréig vezetne.

A településrôl többet megtudhat az 
interneten: www.ujszentivan.hu 

A KözbiztonSágért, civilben
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Új iSKolA 
röSzKéneK

Újszentiván a lakosainak átlagéletkorát (38 év) tekintve a második legfia-
talabb település a megyében. Így nem csoda, hogy Putnik Lázár polgármester 
nagy hangsúlyt fektet a kistérségi fenntartású óvoda és iskola fejlesztésére. 
Ennek már meg is látszik az eredménye, hiszen a kívül-belül felújított óvodába 
2006 óta 20 százalékkal több gyermek jár. Az eddig elvégzett és a tervezett 
fejlesztésekrôl beszélgettünk Újszentiván elsô emberével.

tudáSKözpont
épül Szegeden
Uniós és kormányzati 
támogatásból a Dugo-
nics téri fô épület fel-
újításával elkezdôdött a 
Szegedi Tudományegye-
tem fejlesztése. 

Szeptembertôl 
már a megújult, 
korszerû isko-
lában tanulhat-
nak a röszkei 
gyerekek

A Kistérség szinte valameny-
nyi településén dolgoznak 
együtt a polgárôrök és a 
rendôrök a térség biztonsá-
gáért.

Ujhelyi István, a település ország-
gyûlési képviselôje:

- A Szegeden és a Szeged környéki 
településeken élôk sorsa elválasztha-
tatlan, ezért is örülök azoknak a ha-
talmas, az elmúlt évtizedekben nem 
látott fejlôdését hozó beruházásoknak 

– autópálya-építés, turisztikai nagypro-
jektek, valamint egészségügyi-klinikai 
programok -, amelyek nem csupán a 
megyeszékhelyen, de a falvakban lakók 
életére is kihat. Sohasem felejtettem 
el a felelôsségi körömbe tartozó tele-
püléseket, így Újszentivánt sem. Nem 
hiányozhattam egyetlenegy közösségi 
programról sem. Az önkormányzat által 
rám osztott terheket is szorgalmasan 
cipeltem. Újszentivánnal jó együttmû-
ködés alakult ki, amit remélem, hogy 
folytatni tudunk. Amióta én vagyok 
Újszentiván országgyûlési képviselôje, 
vagyis 2002 óta az önkormányzat és 

a helyi gazdálkodók közel 500 millió 
forint pályázati, fejlesztési és mûködési 
forráshoz jutottak. Ezen kívûl kiemele-
ném a település csatornázását, amelyre 
Újszentiván 486 millió forintot nyert.

UjhELyi istván:
ELváLAszthAtAtLAn szEgEd és A fALvAk sorsA 

Ujhelyi István
országgyûlési képviselô

Kistérség települései

bemutAtKoznAK A települéSeK:
ÚjSzentiván

Községháza

Újszentiváni Szerb templom

Felújított egészségház

Putnik Lázár
polgármester



A Szegedi Tudományegyetem – a 
felsôoktatási intézmények egyik leg-
sikeresebb pályázójaként – csaknem 
6,5 milliárd forintot hívhat le a mû-
szaki–természettudományos képzési 
portfoliójának megújítására, a K+F+I 
szolgáltatások színvonalának emelésé-
re és az informatikai, valamint épített 
infrastruktúrájának fejlesztésére. Az 
egyetem az ország egyik legnépszerûbb 
és legnagyobb felsôoktatási intézménye-
ként a fejlesztéseknek köszönhetôen 
még vonzóbbá válhat a hallgatók és az 
oktatók számára egyaránt. Az épületek, 
különösen a Dugonics téri egyetemi 
fôépület megújulása tovább bôvítheti 
a város látványosságainak sorát nem 
csak az idelátogatók, hanem a szege-
diek körében is, hangsúlyozza Szabó 
Gábor rektor.

A régió versenyképességének egyik 
letéteményese a Dél-alföldi Tudáspólus 
fejlesztése. A felsôoktatási intézmények 

mûszaki–természettudományos képzé-
si portfoliójának megújítása, a K+F+I 
szolgáltatások színvonalának emelése, 
valamint az informatikai infrastruktúra 
fejlesztése ennek alapja. A projekt célja 
ezen tevékenységek infrastrukturális 
megalapozása: a szegedi Mérnöki Kar 
új épületének felépítése, egyetemi és 
fôiskolai multifunkcionális laborok, ok-
tatási termek (egyetemi tudás-sétány) 
építészeti rekonstrukciója és a Regio-
nális Tudás-transzfer és Szolgáltató 
Központ (RTSZK) épületének kialakítása.

A projekt egyik eleme a Természet-
tudományos és Mérnökképzési Portfolió 
Fejlesztése. Ennek célja a mérnöki illet-
ve ahhoz kapcsolódó természettudomá-
nyi szakokon tanuló hallgatói létszám 
növelése a régióban, mintegy 3000 fôvel, 
valamint az e képzésfejlesztéshez kap-
csolódó ipari K+F kapacitás minôségi 
fejlesztése ezeken területeken. A Re-
gionális Tudás-transzfer és Szolgáltató 

Központ kialakításának célja olyan szol-
gáltatói infrastrukturális háttér megte-
remtése, amely együttes helyet nyújt a 
Szegedi Tudományegyetem intézményi 
irányításának, a regionális ipari K+F me-
nedzsmentjét ellátó szervezeteknek (így 
KKK ZRt-nek, a Szoftveripari Klaszter 
középpontját jelentô Szoftveripari Inno-
vációs és Kutató Központnak, a Geoter-
mikus Klaszter menedzsmentjét ellátó 
GEKKO-nak, a regionális felsôoktatási 
és kutatóintézeti szabadalmi fejlesztési 
és kereskedelmi tevékenységet ellátó 
Biopolisz Kft-nek, és a SZTE vállalkozás-
fejlesztési programját irányító Vállal-
kozásfejlesztô Központnak), valamint 
a regionális képzési szolgáltatásokat 
nyújtó Képzés-fejlesztési Központnak, 
a Szakképzési-, felnôttképzési és Táv-
oktatás-fejlesztési Központnak, továbbá 
a Hallgatói Szolgáltató Irodának.

Szabó Gábor elmondta, a fejlesztéshez 
tartozik még az egyetem mindennapi 
mûködéséhez, az „üzletmenet folytonos-
sághoz” nélkülözhetetlen informatikai 
hálózat további fejlesztése és korszerû-
sítése az idén befejezett informatikai 
projektjének eredményeire építve. A 

kitûzött célok a pályázati kiírás szerint 
preferált matematikai, természettudo-
mányi, informatikai és mûszaki oktatás 
és kutatás informatikai alapellátottságá-
nak fejlesztésére alkalmasak, továbbá 
megfelelnek az egyetem Intézmény-
fejlesztési Tervében megfogalmazott 
elvárásoknak.

A projekt elsô eleme, a Dugonics téri 
fôépület felújítása már elkezdôdött, a 
beruházás kivitelezôje a Ferroép Zrt. 
Jövô karácsonyra megjelenésben és 
funkcióban is megújul majd a tavaly 
decemberben kiürített épület. A cég 
bontással kezdett, csak az alapok és 
a tartóelemek maradtak. A mûemlék-
épület külsejét és belsejét nagyjából 

egy év alatt eredeti formájában állítják 
helyre. Az udvar üvegborítást kap – a 
galamboktól végleg elbúcsúznak –, itt 
például hivatalos delegációkat fogadnak 
majd, képzômûvészeti kiállításokat ren-
deznek. A tanácsteremben válaszfalak 
épülnek, az aula „csak” megújul. A pin-
cébe a felújítás után visszaköltözik a JA-
TE-klub, és nagyobb helyet biztosítanak 
a dolgozói klubnak is, ahol az egyetem 
munkatársai tarthatnak és tartottak 
korábban is „nyakkendô nélküli” ünnep-
ségeket. A mûemléképületben az SZTE 
vezetése mellett a kutatás-fejlesztést és 
innovációt kiszolgáló egységek kapnak 
majd helyet. A felújítás 2,5 milliárd 
forintba kerül.

Zsombó, Bordány, Forráskút és Ül-
lés szennyvízcsatornázási elôkészítési 
projektjének jelenleg az elsô forduló-
ja zajlik, amelynek keretében a tervek, 
tervdokumentációk és tanulmányok ké-
szülnek el – tudtuk meg Hild Anikótól. 
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
pályázati referense elmondta: az 5,5 
milliárd forintos beruházás több mint 
12 ezer embert érint a négy településen. 
Az elsô forduló idén nyáron zárul le. Ez-

zel párhuzamosan, valamikor tavasszal 
vagy nyár elején a második fordulóra is 
benyújtják a pályázatot. Ebben már sze-
repel a konkrét beruházás, a kivitelezés 
és a tisztítómû. Ha ôsszel megszületik a 
döntés, úgy jövô év elején mind a négy 
településen indulhat a munka.

Hild Anikó elmondta, hogy az elô-
készítô munkálatokra 123 millió 216 
ezer forintot nyert el a Szegedi Kistér-
ség Többcélú Társulása. Hangsúlyozta: 

Fejlesztések

5,5 milliárd, 3700 ingAtlAn, 83 Kilométer
zsombó, Bordány, forráskút és Üllés eddigi legnagyobb beruházása kez-

dôdik jövôre. Az 5,5 milliárd forintos csatornaépítés 3700 ingatlant és több 
mint 12 ezer embert érint. Összesen 83 kilométer szennyvízcsatorna épül 
a négy településen. 

Zsombó, bordány, Forráskút és Üllés eddigi legnagyobb beruháZása lesZ a csatornáZás

Botka László szegedi polgármester, 
a választókerület országgyûlési kép-
viselôje elmondta: az érintett telepü-
lések jelezték neki, hogy a csatorná-
zás a legfontosabb beruházásuk. Ô is 
úgy gondolja, hogy egy 21. századi 
település életében nélkülözhetet-
len a szennyvízcsatorna-hálózati 
rendszer. Mert a csatornázottsággal 
nem csupán a településeken lakók 
életminôsége, de az ingatlanaik 
értéke is növekszik. Botka László 
hangsúlyozta: minden segítséget 
és támogatást megadott az érintett 
településeknek, hogy sikeres legyen 

a pályázatuk. Ez 
a beruházás is 
példázza - fo-
ga lmazot t - , 
hogy az ösz-
szefogásnak 
nincs más al-
ternatívája.

Botka László
országgyûlési képviselô

Fejlesztések

tudáSKözpont épül Szegeden
Uniós és kormányzati támogatásból tovább fejlôdik a szegedi tudomány-

egyetem. A sikeres pályázatnak köszönhetôen 2011-ig csaknem 17ezer négy-
zetméteren új egyetemi komplexum épül, tizenegy épületet felújítanak, és 
több mint 1600 laboreszközzel is fejlesztik az oktatás színvonalát.

Ujhelyi István államtitkára, Szeged 
országgyûlési képviselôje már a kez-
detektôl támogatta a fejlesztéseket 
Elmondta, nagyon jó idôben jött ez a 
pályázat, hisz segítségével az egye-
tem tartani tudja az eddig fejlôdési 
pályáját, tudja bôvíteni kapacitását 
és ezzel meg tudja erôsíteni helyét 
a felsôoktatási intézmények között. 
A korszerûsítéseknek köszönhetôen 
elôtérbe kerül a legújabb és legjobb 
elérhetô technológiai megoldások 
használata, akadálymentes képzési 
és kutatási terek jönnek létre. Nô az 

alternatív, megújuló energiaforrások 
felhasználásnak aránya, csökken az 
energiafogyasztás.

Az infrastruktúra tervezés során 
egyik elsôdleges szempont a jelenleg 
meglévô laborkapacitásbeli párhuza-
mosságok kiszûrése, megszüntetése, 
a felszabaduló helyek mérnökképzés 
igényeinek megfelelô átalakítása, va-
lamint a regionális szintû kapacitások 
összehangolása. Magas minôségû ok-
tatás, elégedett hallgatók sokasága és 
stabil munkahely az egyetemi dolgo-
zóknak. Ez a cél.

Rektori hivatal

a beruházás teljes egészében Európai 
Uniós forrásokból valósul meg. A má-
sodik forduló és a beruházás 5,5 mil-
liárd forint – ebben szerepel a lakosság 
tájékoztatása, a mûszaki ellenôrzés, a 
közbeszerzések lebonyolítása és termé-
szetesen a kivitelezés. Az elsô forduló 
elôkészületi munkálatait teljes egészében 
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
végezte, végzi. A második forduló lebo-
nyolítására Zsombó, Bordány, Forráskút 
és Üllés önkormányzata önálló társulást 
hozott létre – Forrás-4 Szennyvíz-Közmû 
Önkormányzati Társulás elnevezéssel. 
Mind a két fordulóban részt vesz a négy 
önkormányzat által létrehozott Forrás-IV. 
Beuházó Víziközmû Társulat, amely hoz-
zájárul a beruházás finanszírozásához. 
Hild Anikó lapunknak elmondta, hogy 
a vízjogi létesítési engedélyes tervek 
már elkészültek, a kiviteli tervek pedig 
egyeztetés alatt vannak.

– Zsombón, Bordányban, Forráskúton 
és Üllésen összesen 3700 ingatlant érint 
a csatornázás – mondta Novák Gyula. A 
Szegedi Víziközmû Mûködtetô és Fejlesz-
tô Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: 

összesen 83 kilométer gravitációs 
és nyomócsöves szennyvízcsatorna 
épül a négy településen. A tisztító-
telep Forráskút külterületén épül 
fel – hangsúlyozta a vezérigazgató 
–, de ennek a technológiáját még 

nem tudjuk. A tenderen indulók ajánla-
nak majd megoldásokat, amelyek közül 
a legkedvezôbbet és a leghatékonyabbat 
választja majd a bírálóbizottság. Ami vi-
szont már most 100 százalékosan biztos, 
hogy teljes biológiai tisztítás lesz. Novák 
hangsúlyozta: ebben az uniós ciklusban, 
tehát 2013-ig mindenféleképpen elké-
szül a projekt. Elmondása szerint 2 év 
alatt mind a négy településen megépül 
a csatornarendszer, amit csak egyszerre 
lehet majd üzembe helyezni – mégpedig 
a szennyvíztelep elkészültével.

A polgármesterek egyhangúlag állít-
ják: az általuk vezetett település életének 
eddigi legnagyobb beruházása kezdôdik 
2011-ben. Hogy a csatornázás nem Balogh 

Ferenc bordányi, Nagy Attila üllési, Gyu-
ris Zsolt zsombói és Fodor Imre forráskúti 
polgármester úri passziója, mi sem bi-
zonyítja jobban, minthogy mind a négy 
településen óriási, 85-99 százalékos a 
támogatottsága a lakosság részérôl. Nagy 
Attila elmondta: már 2007-ben döntöttek 
a csatornamûtársulat megalakításáról. 
A lakók nyolc évre kötöttek szerzôdést. 
Megtudtuk: a négy településbôl három 
jelenleg teljesen csatornázatlan, csupán 
Üllés csatornázott, igaz, csak 4 százalék-
ban, néhány magánház és középület van 
rákötve a rendszerre. Az 5,5 milliárd fo-
rintos beruházás elkészültével azonban 
Zsombó, Bordány, Forráskút és Üllés 100 
százalékban csatornázott település lesz.
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A Szegedi Kistérség kétszeresen is 
elônyös helyzetben van, mondta Kozma 
József. Egyrészt a régióközpont, Szeged, 
nagyon sok elônyt biztosít számára. Más-
részt a kistérségben nyugodt, de minden 
szempontból élhetô mindennapok felté-
telei teremtôdtek meg az elmúlt évek 
során. Ez elsôsorban a jól megtervezett 
fejlesztéspolitikának köszönhetô. A gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy a nagyváros 
nem szívja el a fejlesztési forrásokat a 
kistérség települései elôl, hanem sok eset-

ben még a saját forrásait is mozgósítja az 
eredmények elérése érdekében. A Botka 
László vezette szegedi önkormányzatnak 
az a politikája, hogy Szeged és térsége 
csak együtt, közösen fejlôdhet, egymás 
rovására nem. Fontos, hogy Algyôn, 
Deszken, Újszentivánon, vagy éppen 
Tiszaszigeten hasonló színvonalú szol-
gáltatásokban részesüljenek az ott 
élôk, mint Szegeden. Ez azt jelenti, 
hogy miközben Szegeden folyik 
a tömegközlekedés rekonstruk-

ciója, amely természetesen nem csak a 
szegedieknek, hanem az ide érkezôknek 
is fontos, addig a Dél-alföldi Regioná-

lis Fejlesztési Ta-

nács arra is figyelmet fordított, hogy 
a térség közlekedése is fejlôdjön. Ezért 
pályázhattak az önkormányzatok az 
utak felújítására, a tömegközlekedés 
fejlesztésére, buszmegállók, buszfordu-
lók építésére, valamint a kerékpárutak 
hosszának növelésére. Kozma József 
elmondta, tulajdonképpen mindenre 
lehetett pályázatot benyújtani, mivel 
a Tanács úgy alakította ki a fejlesztési 
koncepcióját. Volt pályázat a közösségi 
közlekedés fejlesztésére, belterületi utak 
felújítására, kerékpárutak építésére. Ez 
utóbbi nagyon fontos a térségben élôk 
számára, mivel egyre többen kerékpá-
roznak, és számukra ki kell alakítani a 
biztonságos közlekedést feltételeit.

Ugyanígy segíti a különféle pályáza-
tokkal a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács az oktatás fejlesztését, mivel 
nagyon fontos, hogy a kistérség telepü-
lésein élô gyerekek hasonló színvonalú 
oktatásban részesülhessenek, mint a 
szegediek. Ennek keretében épül új is-
kola Sándorfalván és Algyôn, valamint 
újult meg Deszk, Szôreg, Újszentiván és 
Szatymaz iskolája. Az épületek felújítása 
mellett a korszerû technikák beszerzése 
is fontos, így pályázati pénzeknek kö-
szönhetôen sok iskolában már interaktív 
táblák segítik az oktató munkát. Ezeknek 
a pályázatoknak köszönhetôen már ha-
sonló körülmények között tanulhatnak 

A kistérségi intézményben összesen 
125 tanár foglalkozik az említett kor-
osztállyal, közülük 18 nem csak egy 
iskolában oktat. A legtöbben két iskola 
között ingáznak. Szinte mindnyájan kis 
óraszámú tárgyakat, ének-zenét, rajzot, 
földrajzot, technikát tanítanak. Ha nem 
utaznának, nem lenne meg a teljes állá-
suk, a kisebb települések iskolái pedig 
szaktanár nélkül maradnának, hiszen 
az alacsony óraszámra nem találnának 
pedagógust. 

A Szatymazi Általános Iskolában, az 
egyik óraközi szünetben beszélget-
tünk két áttanító tanárral. Egyikük az 
ének-zene szakos Kónya Géza, aki, bár 
Szatymazon lakik, anyaintézménye a 
szegedi Eötvös gimnázium, ahol a kórus 
munkáját is irányítja. Onnan jár „haza”, 
hogy heti 8 órában általános iskolások 
zenei ízlését formálja. Mint mondja, a 
fô kihívás, hogy a kétféle korosztály 
más-más bánásmódot igényel. Cserébe 
viszont ötödiktôl akár érettségiig kísér-

heti a diákokat, ami a tehetséggondozást 
is segíti. Kónya Géza számára, mûfajtól 
függetlenül, csak jó zene vagy rossz zene 
létezik. Úgy tapasztalja, a gyerekek-
nek van igényük a szépre, csak rá kell 
ôket nevelni a befogadásra és az igényes 
zenehallgatásra. Persze a 13-16 évesek 
gyakran fanatikus rajongását egy-egy 
stílus vagy elôadó iránt nehéz áttörni. 

Dr. Tóthné Szabó Orsolya rajzot és 
földrajzot oktat. Szatymazról tanít át 
Tiszaszigetre. Az olykor jelentkezô, ki-
sebb utazási kényelmetlenségek ellenére 
ô is szereti az áttanítást, különösen, mert 
így két iskolai közösség életét látja. Ha 
nem ingázna, mindkét iskolában gondot 
okozna a két alacsony óraszámú tantárgy 
oktatása, és neki sem lenne meg a tel-
jes állása. Az áttanítás hátránya nála, 
és Kónya Gézánál is abban mutatkozik 

meg, hogy anyaiskolájukban mindketten 
osztályfônökök, és az utazás miatt va-
lamivel kevesebb idôt tudnak eltölteni 
saját osztályaikkal.

Ami a nagyvárosi és a falusi iskolák 
légköre közti különbséget illeti, Kónya 
Géza úgy fogalmaz: a szegedi Eötvös 
gimnázium, mint minden középiskola, 
sokban különbözik az általános iskolák-
tól. Bár a közösség jól összekovácsolódik, 
a viselkedés, az öltözködés megmutatja, 
ki érkezett városból és ki faluról. Mindkét 
áttanító pedagógus azt tapasztalja, hogy 

a falusi iskolákban tisztelettudóbbak a 
gyermekek, fogékonyabbak a szépre, 
pozitívumokra. 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társu-
lása Közoktatási Intézményében nem 
kényszernek, hanem elônynek, kiemelt 
célnak tekintik az áttanítást. Nem csak 
azért, mert az utazó tanárok több ta-
pasztalatot, nagyobb rutint szereznek, 
hanem mert ezek a pedagógusok több kö-
zösséget ismernek meg, összekapcsolják 
azokat még akkor is, ha valójában sok 
kilométerre vannak egymástól. 

Szegeden számos polgárôr csoport 
mûködik a különbözô városrészekben, 
ám a legnagyobb, egységes szervezet az 
önkormányzati támogatást élvezô, egye-

sületként mûködô Városôrség. Élén egy 
hölgy, Vadász Erika áll, aki mintegy 360 
ember tevékenységét koordinálja. Zömük 
önkéntes, illetve vannak 30-an, akiket 

a közmunka program segítségével fog-
lalkozatnak. A Városôrség egyenruháját 
viselô önkénteseket nap mint nap látni a 
rendôrökkel közösen járôrözni, de bûn-
megelôzési tevékenységük a hatóságtól 
függetlenül is jelentôs. A városôröknek 
intézkedési joga nincs, de már jelenlétük 
is visszatartó erô. Vadász Erika példaként 
említi, az 1-es villamos vonaláról úgy 
ûzték el a zsebeseket, hogy folyamatosan, 
jól láthatóan szemmel tartották az ismert 
figurákat, figyelmeztették az utasokat. 
Még akkor is a tolvajok nyomában jártak, 
amikor azok másik jármûre szálltak át. 
A vagyont védik, amikor egy-egy ren-
dezvény, például sportmérkôzés, vagy 
szalagavatók idején a parkolókat tartják 
szemmel, elriasztva így az autófeltörô-
ket. A szegedi városôröket rendszeresen 
hívják nem csak a rendezvényszervezôk, 
de például az üzlettulajdonosok is, ha 
gyanús alakokat látnak ôgyelegni bolt-
jaik környékén.

Egy hölgy irányítja a tiszaszigeti pol-
gárôröket is. A szervezet 10 éve létezik 
a településen, melyrôl egyébként Huber 
Zsuzsanna azt mondja, hogy a „nyugalom 
szigete.” Nem jellemzôk a bûncselekmé-
nyek, olykor magukról megfeledkezett 

fiatalok, vagy határsértôk adnak munkát 
az összesen 23 önkéntesnek. A szeptem-
beri iskolakezdéskor Tiszaszigeten is 
mindig elindul az „egy iskola, egy polgár-
ôr” akció, óvandó a gyermekek épségét, 
biztonságát. Ebben az idôszakban például 
napi szolgálatot látnak el a polgárôrök, és 
mindahányszor, ha kerül pályázati pénz 
a mûködésre. Alapesetben hétvégenként 
járôröznek, és akkor is „akcióba” lépnek, 
ha a rendôrség a segítségüket kéri. Hu-
ber Zsuzsanna és munkatársai minden 
novemberben polgárôr bálat szerveznek, 
de a bevétel egy részét jótékony célra 
ajánlják fel. Idén a szegedi ÁGOTA ala-
pítvány kap támogatást Tiszaszigetre 
tervezett nyári táborához. 

Igen jól szervezett a bordányi pol-
gárôrség. A 63 tagú szervezet 12 éve 
mûködik, szinte teljes egészében ön-
kormányzati támogatásból. A polgár-
mesteri hivatal látta el ôket autóval is. 
A bordányi polgárôrök folyamatosan, 
minden nap járôröznek, hatékony hírlán-
cot mûködtetnek, és mindig van ember, 
aki szükség esetén, a nap bármelyik 
szakában mozdítható. Gyuris Ernô, a 
helyi polgárôrök vezetôje azt mondja, a 
legnagyobb fejtörést a schengeni határ-

nyitást követôen megszaporodott átutazó 
bûnözôk és trükkös tolvajok jelentik. 
Bordányban 3-4 éve még a rongálók 
okozták a legtöbb gondot, mostanra vi-
szont az új jelenségekhez köthetô a helyi 
bûnesetek 80-85 százaléka. A bordányi 
polgárôrök is példaértékû kapcsolatot 
ápolnak a különbözô hatóságokkal, va-
lamint a lakossággal. Utóbbi különösen 
fontos, hiszen a polgárôrök kiemelt célja 
a felvilágosító munka és a bûnmegelôzés. 
Gyuris Ernô szerint sokaknál szemlélet-
váltásra van szükség, mert a bûnözôk 
például az idôsebbek segítôkészségét, 
bizalmát használják ki. Abban pedig, 
hogy a megelôzés és a felvilágosítás a 
térségben valóban hatékony legyen, segít 
az üllési és a zákányszéki polgárôrökkel 
végzett közös munka is.

Oktatás

Közbiztonság

ingázó pedAgóguSoK A 
Szegedi KiStérSégben

A KözbiztonSágért, civilben

többnyire azt tartjuk szokványosnak, ha egy pedagógus egy iskolában oktat. 
vannak azonban tanárok, akik két, vagy több település között ingázva telje-
sítik kötelezô óraszámukat. Ez kétségkívül sok energiát igényel, szakmailag 
komoly kihívást jelent, mégis inkább elônyei, mint hátrányai mutatkoznak. 
A szegedi kistérség többcélú társulása közoktatási intézménye tagiskolái-
ban gondosan szervezett rendszere mûködik az áttanításnak az 5.-tôl a 12. 
évfolyamig. A tapasztalatokról két pedagógust faggattunk.

kevés olyan települést találni ma már, ahol ne mûködne polgárôrség. 
E szervezetekben a helyiek szabadidejükbôl áldozva saját településük, 
városrészük közbiztonságára, értékeikre, családjukra vigyáznak. szoros 
együttmûködésben természetesen rendôrséggel, katasztrófavédelemmel, 
tûzoltósággal. szegeden és két kisebb településen jártunk utána a témának.

a Zene és a rajZ útra kél

megelôZni és Felvilágosítani

Kónya Géza

Fejlesztések

tudAtoS fejleSztéSeK A KiStérSégben
A szegedi kistérség igen eredményesen pályázott az elmúlt években az 

uniós forrásokra. Az önkormányzatok, vállalkozások az országos átlagot több-
szörösen meghaladó mértékû pénzt hoztak ide. Ezekrôl az eredményekrôl 
kérdeztük kozma józsefet, a dél-alföldi regionális fejlesztési tanács elnökét.

Újszentivánon is dolgoznak polgárôrök
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Nem igaz az a tézis, hogy vízügyekre 
csak árvíz vagy belvíz esetén jut pénz. 
Az Atikövizig mûködési területén számos 
fejlesztés fut, illetve van tervezés alatt. 
A legjelentôsebb ezek közül a pályázati 
forrásokból megvalósuló Maty-éri belvíz 
rendszer rekonstrukciója, a Nagyszék-
sóstó vízpótlása, de elôkészítés alatt áll 
a 11.06-os árvízvédelmi vonal fejlesz-
tése, és hamarosan befejezôdik a teljes 
csongrádi belterületi partfal átépítése.

Az igazgatóság területének jelentôs ré-
szét borítja belvíz. Igaz ez arra a területre 
is, amelynek problémáját a Dél-Alföldi 
Regionális Pályázat segítségével megva-
lósuló beruházás oldhatja meg a jövôben. 

A Maty-éri vízrendszer fejlesztése jelen-
leg is tart, a kivitelezési munkálatokkal 
már végeztek, a teljes beruházást 2010 
decemberéig kell befejezni. Várhatóan 
ez a program hozza rendbe az Algyôi 
fôcsatornától induló és a Matyi- éri rend-
szerig tartó területet. Ennek a térségi 
hatása azért jelentôs, mert lehetôséget 
ad egy városi fejlesztési programhoz. 
A közbensô átemelô bôvítése kapcsán 
ugyanis mód nyílik arra, hogy a Sze-
gedi Repülôtér és az ötthalmi terület 
között egy ipari területet alakítsanak 
ki a jövôben.

A másik fontos pályázat a nagyszék-
sóstói beruházás. A tervezet szerint a 

tó tisztított szennyvizet nem vezet to-
vább, hanem egy közbensô átemelôvel 
egy másik rendszerbe juttatja át a vizet, 
ami a település állandó vízbiztonságát 
szavatolja. Ennek az a lényege, hogy tisz-
tított szennyvizet tartanak a helyszínen, 
amivel nem mellesleg egy tónak a víz-
biztonságát is szavatolják. A szakember 
szerint ez a program is bôvíthetô, vagyis 
Nagyszéksóstó területén komplexen több 
beruházás is megkezdôdhet- térségek, 
önkormányzatok jelenhetnek meg. A 

„Komplex vízvisszatartási akció prog-
ram a Nagyszéksóstó vízrendszerében” 
nevet viselô pályázat összege 206,5 mil-
lió forint.

A Torontáli térség fôvédvonala a 11.06 
sz. árvízvédelmi szakasz. E szakasz 
védképességének komplex fejlesztésére 
nyílik lehetôség a következô években a 
Környezet és Energia Operatív Program 
keretében. Az újszegedi oldalon a Ma-
ros- Tisza part árvízvédelmi fejlesztés 
2012/2013-ra készülhet el. 

A december végén jött hirtelen felme-
legedés és olvadás miatt januárban az 
alsó rakpartot elöntötte a Tisza. Sokan 
ilyenkor- tévesen- azt hiszik, árvíz van. 
Pedig nincs. Árvízrôl akkor beszélhe-
tünk, ha a Tisza vízszintje eléri a 650 
cm-t. A rakpart magassága pedig 600 cm. 
Tehát árvíz nem volt, csak megduzzadt 
a folyó a hirtelen jött árhullám miatt és 
ezért kellett lezárni az autósok elôl ezt 
a szakaszt. Napok múlva az idôjárás 
megváltozott és erôs lehûlés kezdôdött, 
aminek következtében a víz ráfagyott 

az útra. Gondolhatnánk, hogy 
a víz és a jég a partfalat is 
károsította, de Andó Mihály 
szerint nem sérült meg ez a 
szakasz. Ami viszont problé-
ma, hogy a teljes védelmi partfal már 30 
éves, ezért egy generális felújítás indo-
kolt lenne, erre viszont egyelôre nincs 
pénz. Változásra mégis számíthatunk. 
Az önkormányzat ugyanis pályázott és 
nyert. Az „Önkormányzati Árvízvédelmi 
Fejlesztések” c. program keretében meg-
kezdôdhet Szeged város belterületét védô 
partfalszakasz rekonstrukciója.

Habár a projekt még csak tervezés alatt 
van, a szakember vázolta az átalakítások 
fôbb elemeit. Elsôsorban a partfalnak 
a magassági hiányai pótlódnak, olyan 
kiegészítô rendszerek kerülnek kiépí-
tésre (pl. szivárgó), amellyel a partfalon 
átszivárgó vizeket lehet összegyûjteni 
és átvezetni. A szakemberek felmérik 
a meglévô közmûveket. A közelmúltban 
ugyanis olyan csatornákra, vezetékek-
re bukkantak, amelyek koruknál fogva 
veszélyessé válhatnak, ezeket a régi 
elemeket meg kell szüntetni.

A beruházás látványos része lesz az 
úgynevezett hátraléptetett szakasz meg-
nyitása és a betonfal megszüntetése, 
lebontása a klinikáktól a Kôrösy József 
Közgazdasági Szakközépiskoláig.

Ezen a részen a beton támfalat vissza-
bontják és a biztonsági szakaszt, ami 
ezzel eltûnik- mobil gátakkal pótolják 
majd, ha szükséges. A nyugat- európai 
országokban már használják ezt a tech-
nikát, a mobil elemek teljesen biztonsá-
gosnak bizonyultak. Szeged térségében 
azonban nagy valószínûséggel nem lesz 
szükség a bevetésükre, hiszen a járda 

szakaszt az eddig mért legmagasabb víz-
szintre emelik és mögötte újrarendezik 
a parkot olyan szélességben, hogy egy 
esetleges szivárgást se érzékelhesse-
nek a lakosok. Ha mégis ennél nagyobb 
víz érkezik, akkor lesz majd szükség a 
mobil gátakra.

Összességében kijelenthetô, hogy az 
árvízvédelmi biztonságot közvetlenül 
veszélyeztetô, azonnali beavatkozást 
igénylô jelenség az ATIKÖVIZIG mû-
ködési területén nem tapasztalható, az 
igazgatóság mûködési területén a 322 km 
elsôrendû árvízvédelmi fôvédvonal véd-
képessége megfelelô. A szûkülô pénzügyi 
keretek ellenére pedig az árvízvédelmi 
biztonság az Alsó-Tisza vidéken nem 
csökkent.

Néhai Polgár Kálmán korábbi tulaj-
donos és üzemeltetô – Szegeden és kör-
nyékén Polgár Party Service-ként ismert 
vállalkozó - halála után sokáig üresen 
állt az étterem. Az örökösök ingatlan-
értékesítési szándéka fizetôképes keres-
lettel nem találkozott. Tavaly év végén 
egy vendéglátós vállalkozóval közösen 
kerestük meg a tulajdonosokat abban a 
reményben, hogy olyan vételárat tudunk 
elérni, amely kedvezô, és amellyel a köz-
ség a vállalkozóval közösen elbír. Az ár 

kialakításánál figyelni kellett arra is, 
hogy az éttermen felújítási 

munkálatokat, 
k o ny -

hakorszerûsítést is el kell majd végezni. 
Építész és konyhatechnológus szakem-
berek bevonása után több körös alku-
dozás és képviselô-testületi tárgyalás 
következett, melynek eredményeként 
január végére pont került az adás-vételi 
szerzôdésre. Ezt követôen tavasszal az 
üzemeltetô kiválasztása, majd nyáron 
és ôsszel a bérlôvel egyeztetett és újra 
terveztetett felújítás történt meg. 

A Jóbarát Vendéglô felújítása során fô 
szempont volt, hogy a település központ-
jában található étterem külsô megjele-
nésében is illeszkedjen a fôutca képébe 
és harmonizáljon a körülötte található 
épületek homlokzataival. A felújítást kö-
vetôen korszerû és kívülrôl is vendéget 

csábító megjelenésû lett az épület. A 
konyha belsô elosztásá-

ban is teljesen meg-
újult, megfelel 

így a 

jelenlegi szigorú szakhatósági követel-
ményeknek. A vendégtér új faburkolata 
és a szép pult kellemes hangulatúvá 
varázsolta a régi épület belsô terét. A 
gyermekétkeztetés számára a belsô ud-
var felôl megközelíthetô lett az étterem. 
A balesetmentes közlekedés, valamint a 
leválasztható teremrész megfelel a jelen 
kor követelményeinek.

Több szempontból is jelentôs Zsombó 
életében a Jóbarát Vendéglô tulajdonjogá-
nak megszerzése, és ezek  motiválták a 
képviselôtestület nagy részét és személy 
szerint engem, mondta a polgármester. 
Sikerült a gyermekeinknek méltó he-
lyet biztosítani a közétkeztetéshez, nö-
vekedett az önkormányzat befolyása a 
minôségi közétkeztetési szolgáltatásra.  
A zsombói lakosoknak és vendégeiknek 
végre újra adott a lehetôség egy kul-
turált étterem látogatására a hét bár-
melyik napján. A vendéglôt üzemeltetô 
Nagyapáti család ebben a mûfajban már 
több évtizede bizonyított, ez is biztosí-
téka a sikernek. Végül és nem utolsó 
sorban gyarapodott az önkormányzat 
forgalomképes vagyona, amely rövid 
és hosszútávon egyaránt garanciája a 
biztonságosabb mûködésnek. A saját 
önkormányzati tulajdonú étterem pozitív 
hatása a munkahelyteremtés is, mely a 
helyi szûkös munkaerô-piaci lehetôsé-
gek ismeretében nagyon fontos tényezô. 
A 2009. október 17-i nyitás óta számos 
lakossági visszajelzés, valamint több 
helyi rendezvény lebonyolítása alapján 
elmondható, hogy sokan elégedettek a 
vendéglô által nyújtott szolgáltatással 
mind minôségileg, mind mennyiségileg, 
tette hozzá Gyuris László.

Fejlesztések

Kitekintô

árvízvédelmi fejleSztéSeK

„jóbArát vendéglô,
Ahová jó betérni”!

nincs árvíz helyzet, de nem kizárt, hogy lesz- legalábbis a januárban le-
hullott extrém mennyiségû csapadék erre enged következtetni- mondja a 
szakember. Az Alsó- tisza vidéki környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság 
jelenérôl, mûködésérôl és a térség ár-, illetve belvízi helyzetérôl Andó Mi-
hály, központi védelemvezetô helyettessel beszélgettünk.

zsombó községben 2009. októberében megnyílt az önkormányzati tulaj-
donban lévô étterem. A falu központjában lévô vendéglô az átalakítás során 
új homlokzatot is kapott, mely jól illeszkedik a település arculatához. Az 
önkormányzati étterem vásárlásának ötletérôl, az elvégzett munkálatokról, 
a tervekrôl, célokról kérdeztük gyuris zsolt polgármestert.

Átemelô szivattyúk

Zsilip a Maty éren

Jóbarát vendéglô

a kisebb településen is a gyerekek, mint 
a városban.

Szintén jelentôs fejlesztések voltak a 
szociális ellátás területén. Szeged átadta 
intézményeit és feladatait a kistérségnek 
és így az ellátás kiegyensúlyozottabb lett 
és valamennyi itt élô számára egyenlôsé-
get biztosít. Ezt a rendszert, a gondozói és 
ellátó intézményeket támogatja különféle 
pályázatokkal a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács.

Kozma József hangsúlyozta, az uniós 
támogatásokból nem csak infrastruk-
turális fejlesztéseket támogat a Tanács, 
hanem a gazdaság fejlesztésére, élén-
kítésére is jelentôs összegeket fordít. A 
kistérségben száznál is több vállalkozó 
és cég kapott valamilyen támogatást 
telephelyek fejlesztésére, eszközök, gé-
pek beszerzésére. Ezek a pályázatok nem 
csak a munkahelyek megôrzését, hanem 

új munkahelyek létesítését is elôsegí-
tették. De a különféle infrastrukturális 
beruházások is elôsegítik ezt, hisz a 
megfelelô környezet vonzza a befekte-
tôket, vállalkozókat.

Amennyiben az országos adatokat 
nézzük, akkor látszik, hogy mennyire 
kiemelkedôen teljesít az eredményes pá-
lyázatok tekintetében a Szegedi Kistérség.

Az országos átlaghoz képest hatszor 
több támogatott pályázat van a Szegedi 
Kistérségben, mint az országos átlag. A 
megítélt támogatások összege pedig több 
mint tízszerese az országos átlagnak. 
Ez is mutatja, hogy mennyire eredmé-
nyesek az itteni önkormányzatok, cégek 
és vállalkozások. Ez elsôsorban az itt 
zajló tudatos fejlesztéspolitikának kö-
szönhetô. A kistérség eredményei pedig 
hatással vannak az egész régióra is és az 
egész térség együttesen tud felzárkózni 
Európához.

Fejlesztések

tudAtoS fej-
leSztéSeK A 
KiStérSégben
Folytatás�a�3.�oldalról
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E tekintetben a szegedi kistérségben 
élô óvodások szüleinek nagy segítség a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Közoktatási Intézménye. A komplexu-
mot Szeged, Deszk, Dóc, Sándorfalva, 
Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván és 
Kübekháza összefogása mûködteti, óvo-
dák, általános iskolák és a szegedi Eötvös 
Gimnázium tartozik hozzá. Tagóvoda 
mindegyik említett településen van, így 

sokak számára lehet egyértelmû, hogy 
a társuláshoz tartozó általános iskolát 
választanak. Ezek helyben, vagy iskola-
busszal elérhetôk mindegyik felsorolt 
helységbôl.

A közoktatási törvény értelmében most 
kell általános iskolába íratniuk 2004. 
június 1. elôtt született, iskolaérett gyer-
mekeiket azoknak a szülôknek is, akik 
nem önkormányzati, hanem egyházi 

vagy más fenntartású általános isko-
lát választanak. A kistérség települései 
közül jelenleg csak Szegeden és Dócon 
mûködik ilyen iskola, akik vallásos neve-
lést szánnak gyermekeiknek, ezek közül 
választhatnak. A Szegedi Kistérségben 
jelenleg Dóc az egyetlen olyan telepü-
lés, ahol kizárólag egyházi fenntartású 
általános iskola mûködik. A dóci szülôk 
számára a kistérség továbbra is biztosít-
ja az iskolabuszos utaztatás lehetôségét, 
ha gyermeküket nem kívánják egyházi 
iskolába járatni, írathatják a kistérségi 
közoktatási intézmény szegedi tagisko-
lájába. Az iskolabuszt a kistérségi intéz-
mény tanulói továbbra is térítésmentesen 
vehetik igénybe.

Azoknak is érdemes megfontolniuk 
a kistérségi közoktatási intézménybe 
iratkozást, akik nem oda tartozó óvo-
dába jártak. Az általános iskolák és a 
gimnázium ugyanis egységes, 12 év-
folyamos rendszert alkotnak. A diákok 
mindvégig azonos módszerekkel tanul-
nak például nyelveket, informatikát. A 
tagiskolákban az összefogásnak köszön-
hetôen nem fordulhat elô például, hogy 
nincs szaktanár, vagy nem megoldott a 
helyettesítés. Maguk a pedagógusok is 
jelentôs szakmai háttérrel, egyedülálló 
továbbképzési lehetôségekkel élhetnek. 
További érv a kistérségi tagintézmények 
mellett, hogy pedagógiai szakszolgálat is 
tartozik hozzájuk, mely a sajátos nevelési 
igényû gyerekek tanulását segíti. Mind-
ezen elônyökkel a kistérségi intézménybe 
jelentkezôk elôtt egyenlô esélyek nyíl-
nak a tanuláshoz és a továbbtanuláshoz, 
bárhol éljenek is.

2007 februárjában Röszke képviselô-
testülete településfejlesztési koncep-
ciójában fektette le azokat a fôbb irány-
vonalakat, amelyek mentén átgondolt, 
elôkészített fejlesztési tervek valósulhat-
nak meg Röszkén. Az egyik fô célkitûzés 
az általános iskola felújítása, bôvítése 
volt. 2007 áprilisában kötött szerzôdést 
az Önkormányzat az F és E Klasszik 
Bt. tervezô irodával, akik közel egy év 
alatt megtervezték az új iskolát. Ekkor 
még pályázatról nem lehetett beszélni, 
de ez abban a pillanatban kevésbé volt 
fontos, hiszen az volt a cél, hogy egy jól 
átgondolt tervet készíttessünk, hogy 
azt majd a megfelelô al-

kalommal pályázattá alakítsuk, mondta 
Borbásné Márki Márta polgármester. Vé-
gül az elképzelések megvalósításához az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv, ezen 
belül is a Dél-alföldi Operatív Program 
nyújt segítséget illetve részben biztosít-
ja a fejlesztéshez szükséges forrásokat.

Az elmúlt két évben elkészültek a ki-
viteli tervek, lezajlott a közbeszerzési 
eljárás, a Támogatási Szerzôdést 2009. 
július 30-án írták alá támogató és a ked-
vezményezett szervezet képviselôi, így 
a kivitelezés már augusztusban meg-
kezdôdhetett. Az ôsz folyamán „kicsit” 
átalakult az általános iskolai oktatás 
Röszkén, mely elsôsorban a fôépület fel-
újításából adódik. Minden kezdet nehéz 

– szokták mondani, és úgy tûnik, a mi 
esetünkben sincs ez másképpen, hiszen 
az 5-8. évfolyamba járó diákok az idei 
évben nem a megszokott tantermeikben 
tanulnak. Lehetôségeinkhez mérten igye-
keztünk minden osztálynak megfelelô 
helyet biztosítani a tanuláshoz, így pl. a 

mûvelôdési házban illetve a Konferencia 
épület oktatótermében is vannak tanórák, 
mondta a polgármester.

Az iskola felújítására közel 200 millió 
forint támogatást nyert pályázat útján 
a település, melyet az önkormányzat 
23,5 millió forinttal egészít ki. Az ön-
rész finanszírozására lehetôség volt EU 
Önerô Alap támogatást igényelni, így 
11,7 millió forint tényleges saját for-
rást kell a beruházáshoz biztosítania 
az önkormányzatnak. A közbeszerzés 
lebonyolítását követôen a beruházás 
megvalósítására a Szebeton Invest Kft. 
kapott megbízást. A fôépület teljes át-
alakítására szerzôdés szerint 8 hónap 

áll a kivitelezô rendelkezésére, így 

a remények szerint március végére be-
fejezôdhetnek az építési munkálatok, 
azonban a tanulók majd csak a következô 
év szeptemberében vehetik birtokukba 
az új fôépületet.

A beruházás keretében megújul az 
iskola külleme, a kiszolgáló helyiségek, 
mosdók átalakításra kerülnek, felújítják 
a tantermeket, a fûtésrendszert, a villa-
mos és az internet hálózatot. Megvalósul 
a teljeskörû akadálymentesítés is, ahol 
lift szolgálja a mozgásukban korláto-
zott tanulók biztonságos közlekedését. 
A felújítások mellett bôvítésre is sor 
kerül, ugyanis a tetôtér beépítésével 
informatikai és nyelvi szaktantermeket 
alakítanak ki.

Elképzeléseink szerint új, korszerû, 
infrastrukturálisan minden igényt ki-
elégítô iskola lesz Röszkén, amely szá-
mos lehetôséget biztosít az itt élôknek 
valamint biztosítja az élethosszig tartó 
tanulási folyamat feltételeit, tette hozzá 
Borbásné Márki Márta.

Sikeresen lezárult a sándorfalvi Palla-
vicini Sándor Általános Iskola felújítási és 
bôvítési munkálataira kiírt közbeszerzési 
eljárás, amely során kiválasztották a 
beruházás kivitelezôjét. A munkálatok 
2009. november 23-ával megkezdôdtek 
és várhatóan 2010 nyár közepére befeje-
zôdnek. Az 595 millió Ft-os beruházás az 
Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg. A fejlesztésre 
több mint 496 millió forint európai uniós 
támogatást nyert az önkormányzat. 

2009. december 16-án az ünnepélyes 
alapkôletétellel indult a felújítás, az ese-

ményen a meghívott vendégek mellett 
az iskola diákjai is részt vettek. Az ün-
nepséget Nógrádi Erika, a Pallavicini 
Sándor Általános Iskola igazgatónôje 
nyitotta meg, majd az iskola diákjainak 
mûsora következett. Kakas Béla, polgár-
mester ünnepi beszédében hangsúlyozta: 
az új épületrész nemcsak az iskolások 
számára, hanem a város életében is kie-
melten fontos szerepet tölt be, hiszen 
az iskolabôvítés a városi rendezvények, 
konferenciák számára is teret biztosít. 

Az alapkô hengert az iskola udvarán 
Kakas Béla polgármester, Dr. Kovács 
Beáta jegyzô, Nógrádi Erika igazgató, a 

beruházást kivitelezô STRABAG-MML 
Kft. képviselôi, illetve a Pallavicini Sán-
dor Iskola két tanulója helyezte el. Az 
alapkô hengerben a Sándorfalvi Palla-
vicini Sándor Iskola új épület-
szárnyának látványképe, 
ünnepélyes alapkôleté-
telének okirata, a Dél-
magyarország aznapi 
példánya, a Kisbíró 
címû önkormányzati 
kiadvány aktuális szá-
ma, Sándorfalva térké-
pe, a jelenleg érvényes 
magyar pénzérmékbôl 

1-1 darab, az új iskolai szárny építési 
szándékáról szóló testületi határozat, 
valamint a Pallavicini Sándor Iskola 

tanulóinak az utódokhoz 
intézett üzene-

te került.

Oktatás Oktatásfejlesztés

Oktatásfejlesztés

A döntéSeK ideje Új iSKolA
röSzKéneK

letettéK A SándorfAlvi iSKolA Új 
épületSzárnyánAK AlApKövét

A tél vége és a tavasz a gyermekek és a fiatalok több generációja számára 
a döntés idôszaka. februárban az általános iskolások határoztak arról, mer-
re tovább, a szegeden és a kistérség legtöbb településén élô nagycsoportos 
óvodások szüleinek pedig április 21-22-én kell csemetéiket általános isko-
lába íratniuk A döntésnél érdemes akár a gyermek nagykorúságáig is elôre 
gondolkodni.

aZ óvodások esélyei a kistérségben

A röszkei iskola látványterve

A sándorfalvi iskola látványterve

2008. év tavaszán jelent meg a pályá-
zati kiírás, olyan projektötletek érkezését 
várták, amelyek hozzájárulnak a fiatalok, 
különösen a hátrányos helyzetû fiata-
lok életminôségének a javulásához, az 
egyéni és a közösségi kompetenciáik 
fejlôdéséhez, minôségi információkkal 
történô ellátásához. 

A kiírásra természetesen Sándorfalva 
is beadta pályázatát, amely nyert is. Az 
önkormányzat 100 %-os támogatásban ré-
szesült, azaz nem kell önrészt biztosítani 
az elképzelések megvalósításához. A ter-
vek szerint olyan komplex programokat 
(mentálhigiénés tréning, tanulás-mód-
szertan tréning, színjátszó kör, kézmû-
ves foglalkozás, környezettudatosságra 
nevelés) biztosítanak hátrányos helyzetû 
sándorfalvi gyerekeknek és fiataloknak, 
melyek hozzájárulnak a hátrányok okozta 
társadalmi kirekesztettség mérséklé-
séhez, gátlásaik leküzdéséhez. Olyan 

programokat szerveznek, amelyekkel 
hozzásegítik a fiatalokat ahhoz, hogy 
tudatosan tervezzék és éljék az életüket. 

A projekt keretében Sándorfalvi Ifjú-
sági Információs Pontot alakítottak ki 
a Budai Sándor Kulturális Központban, 
amely 2009. november 1-én nyitotta meg 
kapuit. Az Ifjúsági Információs Pontban 
ifjúságsegítô is dolgozik, aki segítséget 
nyújt a fiataloknak hátrányaik, gátlásaik 
leküzdésében, információval látja el ôket. 

A projektben 15 fiatal felnôtt olyan 
tréningeken vesz részt, amelynek se-
gítségével nagyobb eséllyel jelenhetnek 
meg a munkaerô piacon. Továbbá 50 
12-18 éves fiatal értékteremtô komplex 
programokon (színjátszó kör, kézmûves 
foglalkozás) vesz részt. Jelenleg a projekt 
célcsoport toborzása zajlik. A foglalko-
zások, képzések várhatóan februárban 
indulnak meg. A projekt egy egész napos 
családi rendezvénnyel zárul. 

Fejlesztések

ifjÚSági infor-
mációS pont 
SándorfAlván

sándorfalva több mint 10 millió forint uniós támogatást nyert ifjúsági 
integrációs programok és foglalkozások szervezésére, valamint ifjúsági in-
formációs Pont kialakítására. 
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Bizonyára mindenki tudja, hogy min-
den kert zöld, akár a fû, akár a cserjék, 
vagy éppen a vetemény. De nem biztos, 
hogy „zöld” is egyben. Az eddigi lapszá-
mokban megismerkedtek a téli madár-
etetés fortélyaival, vagy mesterséges 
fészekodút barkácsolhattak a hideg idô-
ben a kertbe szoktatott énekesmadarak 
számára. Már ezekkel a tevékenységek-
kel is „zöldebb” kertet varázsolhatunk 
otthonunk köré!

Még ugyan tél van, és éjszakánként 
gyakran akár -10 oC alá száll a hômérô 
higanyszála, de alkalmunk nyílik arra, 
hogy végiggondoljuk, számba vegyük 

azokat a lehetôségeket, amelyekkel még 
„zöldebbé”, természetközpontúvá ala-
kíthatjuk közvetlen környezetünket, a 
kertet, az otthonunkat. Tervezés nélkül, 
csak úgy vaktában nekiesni a feladatnak, 
nem túl biztató! Elôször tudnunk kell azt, 
mi az, amit meg tudunk valósítani, s csak 
ezután készítsünk részletesebb tervet!

nézzük a lehetôségeket!
Egy átlagos méretû építési telek kert-

jében leggyakrabban egy madáretetôt 
bôven elegendô üzemeltetni. Gondoljunk 
csak arra, hogy ha minél többet helye-
zünk ki, azokat minden esetben fel kell 
tölteni eleséggel, ami rossz idôben hosz-
szadalmas és fáradságos (és felesleges) 
munka. Ezért inkább legyen egy, de az 
nagyobb méretû, és jól megközelíthetô, 
védett helyen.

A képen látható 5 literes flakonból 
készült etetô egy feltöltéssel legalább 
1 hétig biztosít eleséget az odalátogató 
madárkák számára.

Mint azt már megismertük, az oda-
szokott madaraknak szállást is biztosít-
hatunk különbözô típusú odúk kihelye-
zésével. Nem szabad azonban túlzsúfolni 
a kertünket, hiszen még a legkisebb 
énekeseknek is (pl. cinkék) megfelelô 
méretû élettérre van szükségük ahhoz, 
hogy biztonsággal fel tudják nevelni 
fiókáikat. Ezért azonos típusú és mé-
retû odúból inkább csak 1-1 darabot 
helyezzünk ki, azokat is lehetôleg minél 
távolabb, és nyílásukkal lehetôleg ne 
egymás felé nézzenek.

Kiváló az idôszak arra, hogy helyet 
találjunk és megtervezzük a madáritató 
és fürdetô helyét a kertben. Nyáron, a 

rekkenô hôségben, ha állandóan bizto-
sított a friss víz pótlása, jó szolgálatot 
tesz a környék állatainak. Érdemes tar-
tósabbat készíteni kôbôl, betonból, ami 

egyben legyen a kertbe illô, s minél 
természetesebb. Ha nincs lehetôségünk 
a bonyolultabb munkák kivitelezésére, 
megfelelô a célra egy méretesebb virág-
alátét, vagy egy kôedény is. Használjuk 
ki a lehetôséget: belevezethetjük az esô-
csatorna vizét is, de meg kell oldanunk 
az esôvízben lévô, a tetôrôl bemosódó 
nagy mennyiségû por ülepítését, illetve 
a túlfolyó kialakítását is. Célszerû árnyé-
kos helyet találni a számára, lehetôleg 
bokrok közelében. Túl szûk helyre ne 
szorítsuk be, hiszen a madarak nem 
csak szomjukat oltják, hanem fürdeni is 
fognak benne, s az átázott tollú madarak 
számára szükség van a búvóhelyre, arra 
az esetre, ha macska (esetleg karvaly, 
vagy más ragadozó) támadná meg ôket.  
A talajba ásott és betonozott medence 
kialakításakor figyeljünk arra, hogy le-
gyen fokozatosan mélyülô a tavacska 
és a legmélyebb részén 30-50 cm. Ezen 
a végén érdemes kialakítani az építése 

során egy leeresztô csapot, amire meg-
felel egy függôleges csô, alatta kisebb 
gödörrel, ahová a víz elfolyhat. A csô 
átmérôje akkora legyen, hogy egy dugó-
val szorosan el tudjuk zárni a víz útját. 
Hetente érdemes friss vízzel feltölteni, 
néha kitakarítani: eltávolítani a bele-
hullott leveleket, berakódott port. Egy 
kb. 1 méter átmérôjû tó több hétig is 
megtartja vizét a legnagyobb nyári me-
legben is. A madáritatóval kapcsolatban 
is meg kell jegyezni azt a fontos szabályt, 
ha egyszer elkezdjük itatni a kert állatait, 
nem hagyhatjuk abba a nyári melegben! 

Az elkészített medence élôhelye lehet 
számos más állatnak is: békafajok, szita-
kötôlárvák, pókok, vizirovarok otthona-
ként különleges és természetközelivé 
varázsolhatjuk kertünket.

Ehhez szeretnék a következô részben 
további ötleteket adni a kedves olva-
sóknak.

kosznai norbert

Zöld sarok

Közlekedés

A rendszám nélküli közlekedést sze-
retnék visszaszorítani a hatóságok azzal 
a változtatással, mely elrendeli, hogy a 
rendszámot jól látható helyen és módon 
kell a jármûvön elhelyezni. A rendszám 
és közterület-használati engedély nélkül 
mellékutakon tárolt jármûveket a korábbi 
30 helyett már 10 nap után elszállíthatják 
a tulajdonos költségére. 

3500 kg megengedett össztömegig 
egységesülnek a sebességhatárok. Ko-
rábban a 2500 kg fölötti jármûvekre már 
alacsonyabb sebességhatárok vonatkoz-

tak. A módosítással 3500 kg-ig a 130-
110-90-50 sebességkorlátozás érvényes.

Sok bírságolást szült s vasúti átjárókra 
érvényes sebességkorlátozás. Az új sza-
bályok már nem mondják ki, mennyi-
vel közelíthetôk meg az átjárók, hanem 
„csak” fokozott óvatosságra figyelmezte-
tik az autósokat. Ahol a pontos sebesség-
korlátozás változatlanul szükséges, ott 
azt tábla jelzi.

Pontosítja az új KRESZ a leállósáv hasz-
nálatát. Rögzíti azokat a kivételes esete-
ket, amelyekben egy jármû a leállósávon 

haladhat, megállhat vagy várakozhat. 
Ilyen egyebek között a mûszaki meghi-
básodás, a mentés, a forgalomellenôrzés, 
az útfenntartás vagy az úttisztítás. 

Az utak mellé kerül néhány új jelzôtáb-
la is. A „Környezetvédelmi övezet (zóna)” 
jelzés alkalmazásával a sûrûn lakott 
területeken korlátozható a környezetet 
szennyezô gépjármûvek közlekedése. 
Az Európában már számos helyen alkal-
mazott „Torlódás” táblával a ráfutásos 
balesetek elôzhetôk meg. 

A motorosoknak a változtatások meg-
engedôbb sávhasználatot biztosítanak. A 
módosítás minden forgalmi sáv használa-
tát lehetôvé teszi számukra a három vagy 
több sávos utakon. A kétkerekû motor-
kerékpárok és kétkerekû segédmotoros 
kerékpárok számára megengedett immár 
az autóbuszsáv használata is. 

Új SzAbályoK A Közle-
KedéSben (2. réSz)

„zöld” KerteK (i. réSz)

Az év elsô napján léptek életbe a krEsz legújabb módosításai. A közlekedési 
szabályzatnak mintegy 60 pontja változott. A törvényalkotók fôként a gyalo-
gosok és a kerékpárosok biztonságát igyekezetek növelni. Ehhez persze az is 
szükséges, hogy minden közlekedô betartsa a szabályokat. A kerékpárosokat 
étintô változásokat januárban tekintettük át. Most következzenek az autó-
sokra és a motorosokra vonatkozó legfontosabb rendelkezések, márciusban 
pedig a gyalogosokról lesz szó.

autósok és motorosok

„Környezetvédelmi övezet” eleje és vége„Torlódás”

Itató ôsszel

Az itató keresztmetszete

Madáretetô
mûanyag flakonból Csobogó

Tizenegy település – Szeged, Algyô, 
Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Rösz-
ke, Sándorfalva, Szatymaz, Újszentiván 
és Zsombó – vesz részt a január 10-én 
indult közmunkaprogramban, amelynek 
keretében 42 fôt foglalkoztatnak – tá-
jékoztatta lapunkat Bundics Ágnes. A 
közmunkaprogramot lebonyolító Szegedi 
Környzetgazdálkodási Nonprofit Kft. köz-
hasznú csoportvezetôje elmondta, hogy a 
projektre a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium írta ki a pályázatot. A létszám-
ról a Közmunka Tanács határozott, amely 
többek között figyelembe vette a dönté-
sénél, hogy mennyi munkanélküli él a 
térségben, illetve hányan kapnak rendel-
kezésre állási támogatást. Természetesen 
ahol nagyobb a munkanélküliség és több 
a segélyezett, ott magasabb létszámot 
engedélyezett. Bundics Ágnes elmondta, 
hogy ôk 42-es létszámmal pályáztak, 
s a maximumot kapták. Ugyanakkor 
hozzátette: a létszám dupláját is tudnák 
foglalkoztatni a programban résztvevô 
települések és a környezetgazdálkodási 
kft. A közmunkások – akik munkaruhát 
is kaptak – napi 8 órát dolgoznak bruttó 
75 ezer forintért. – Sokan örülnek annak, 

hogy nem négy vagy hat, hanem nyolc 
órában dolgozhatnak, mert így többet 
kereshetnek. Annak is örülnek, hogy a 
munka hosszú távú – mondta a csoport-
vezetô, hozzátéve: a közmunkaprogram 
öt hónapig, június 15-éig tart. Hogy mit 
dolgoznak a közmunkások? Szegeden 
ilyen idôszakban fôként az utakat taka-
rítják, síkosságmentesítenek, de az ô 
feladatuk a parkgondozás és -takarítás 
is. Bundics Ágnes elmondása szerint a 
kisebb településeken az önkormányzati 
intézmények takarítását, festését, fel-
újítását is a közmunkásokra bízzák, de 
ôk tartják karban a belterületi utakat 
és belvízelvezetô árkokat is, valamint 
ha kell, fákat nyesnek és gondozzák a 
temetôt is. A csoportvezetô elmondta: 
a közmunkaprogramba belekalkulál-
tak egy OKJ-s, akkreditált képzést is, 
amelyre 12 fô járhat, akik a tanfolyam 
végeztével motorfûrész-kezelô képesítést 
kapnak. Ezzel késôbb akár erdôgazdál-
kodásoknál és önkormányzatoknál is 
el lehet helyezkedni. Bundics Ágnestôl 
megtudtuk, most egyeztetnek az önkor-
mányzatokkal arról, hogy kik járhatnak 
majd a tanfolyamra.

Fejlesztések

KözmunKAprog-
rAm A KiSebb
települéSeKen

szeged és tíz szegedi kistérségi település vesz részt a január közepén indult 
közmunkaprogramban. ilyenkor fôként az utakat takarítják, síkosságmen-
tesítik a közmunkások, de festenek és fákat is nyesnek, ha kell.

42-en dolgoZnak napi 8 órában
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Magyarországon sajnálatos tendencia 
a sportegyesületek számának csökkené-
se, a fiatalok elfordulása az egészséges 
életmódtól. Éppen ezért is örömteli a hír, 
hogy 2009. november 16-ai közgyûlésén 
közel 30 fô alapító taggal megalakult 
Csongrád Megye hivatalosan bejegyzett 

ötödik, Algyô elsô úszó egyesülete: Al-
gyôi Közhasznú Úszó Egyesület néven 
5 tagú elnökséggel, 3 tagú felügyelô 
bizottsággal. Egyesületi elnöknek Zsura 
Zoltánt választották.  

Mint azt az elnöktôl és Magosi Krisz-
tina edzô, úszásoktatótól megtudtuk, a 

Borbála Fürdôben megalakult és mû-
ködô sportegyesület jelenleg a bírósági 
bejegyzésre vár, de már a tavalyi évtôl 
számos sportsikert tudhat magáénak. 

Az Úszóegylet fô célja a gyermekek 
egészséges életmódra nevelése és a több 
éve tartó komoly szakmai munkának kö-
szönhetôen egy versenyképes úszócsapat 
összeállítása, folyamatos felkészítése, 
versenyeztetése. Terveik között szere-
pel, hogy a Magyar Úszószövetség égi-
sze alatt minél több sportrendezvényen, 

úszóversenyen a fiatalok körében is 
népszerûsítsék az egyik legegész-

ségesebb sportágat. A három 
éve tartó edzéstevékenység 
sikerei már most igazolódnak: 
a Magosi Krisztina, Zsura Bri-

gitta, Zsura Zoltán edzôgárda 
heti hat alkalommal 20-25 fiatal-

nak tart edzést a Borbála Fürdôben. Az 
óvodásoktól a 14 éves korosztályig az 
egyesületi úszók már számos sikerrel 
térhettek haza: 2009. november 21-én 
a Szarvasi Ôszi Rövidpályás Úszóverse-
nyen 50 méter mellen Tóth-Kása Bence 
a 3. helyen végzett, Portörô Dorina 50 
méter mellen második lett, míg Rózsa 
Evelin 50 méter gyorson és mellen a 
második, 50 méter háton az elôkelô elsô 
helyet hozta el! Hódmezôvásárhelyen a 
Gyarmati Dezsô Sportuszodában 2010. ja-
nuár 11-én rendezték meg a Diákolimpia 

– Úszás Csongrád megyei döntôjét. Itt az 
algyôi 4X50 méteres gyors váltóban: Ró-
zsa Evelin – Szekeres Dzsenifer  - Dénes 
Dorina – Bús Hajnalka a remek bronz-
zal, míg 100 méter háton a kiemelkedô 
teljesítménnyel Gyôrfi Dávid arannyal 
térhetett haza. 

A magyar cselgáncs élet egyik kis 
vidéki fellegvárává nôtte ki magát az 
utóbbi években a Domaszéki Judo ISE. A 
klub az idén többek között nyolc arany-
érmet szerzett a korosztályos országos 
bajnokságokon, emellett pedig a telepü-
lés nemzetközi utánpótlás versenyt és 
egy nemzetközi edzôtábort is rendezett 
2009-ben. Az egyesület három utánpótlás 
válogatott dzsudókával büszkélkedhet. 
Eredményeinek köszönhetôen Nagy Kitti, 
Balogh Kinga és Mihalovits Botond is 
bekerült a Héraklész programba.

-�Nagyon�büszkék�vagyunk�a�fiatalokra,�
mindhárman�nagyon�tehetségesek�– me-

séli Kószó Tibor, a klub elnökhelyettese 
és egyik edzôje.�Nagy�Kitti�a�+63�kg-os�
súlycsoportban�két�bajnoki�címet�is�szer-
zett,�hiszen�elsôéves�serdülôként�saját�
korcsoportjában�és�az�ifiknél�is�gyôzött.�
Balogh�Kinga�és�Mihalovits�Botond� is�
aranyérmes� lett�az�OB-n.�Annak� is�na-
gyon�örülünk,�hogy�ez�a�viszonylag�kis�
létszámú�klub�ilyen�eredményeket�tudott�
produkálni,�nemcsak�2009-ben,�hanem�a�
korábbi�években.�Sajnos�az�anyagi�lehe-
tôségeink�is�korlátozottak,�szerencsére�a�
helyi�önkormányzat�mindenben�partner.

Domaszéken Kószó Tibor és Szabó Mik-
lós edzôk vezetésével 30-35 ifjú tehetség 

tanulja a sportág fortélyait a település 
sportcsarnokában. A már említett te-
hetségek mellett érdemes megjegyezni 
Balázs Nikolett, Kószó Flóra, Katona Sza-
bina, Mihalovits Kincsô és Gunics Endre 
nevét is, hiszen mindannyian nagyon 
eredményesek saját korcsoportjukban. 

A klub 2009 áprilisában már negyedik 
alkalommal rendezett rangos utánpótlás 
cselgáncs versenyt, három korcsoportban 
több mint négyszáz fiatal lépett tatami-
ra. A 4. CERTOP Kupa gyermekviadalra 
a magyar klubok mellett Romániából, 
Szerbiából és Lengyelországból is ér-
keztek fiatalok. Nem ez volt az egyetlen 
nemzetközi esemény tavaly az egyesület 
életében.

-�Augusztusban�szerveztünk�egy�120�
résztvevôs�edzôtábort,�amire�egy�magyar�
és�négy�külföldi�klubot�is�elhívtunk�–�tette�
hozzá Kószó Tibor. A�domaszékieken�kí-
vül�az�Óbudai�Judo�Klub,�valamint�három�
román�és�egy�lengyel�csapat�is�eljött.�A�
fiatalok�napi�három�alkalommal�edzettek�
Szabó�Miklós�irányításával.�Mivel�remekül�
sikerült�az�edzôtábor,�terveink�szerint�idén�
megismételjük.�Szerencsére�a�klubunk�
ismeretsége�is�egyre�nô.�A�most�már�hagyo-
mányos�tavaszi�versenyünkre�is�sok�a�je-
lentkezô.�Nagy�dolognak�tartom,�hogy�egy�
ilyen�kis�falu�ilyen�nagyságú�viadalt�tudjon�
rendezni,�mert�ez�a�cselgáncssportra�nem�
jellemzô.�Szeretnénk�idén�is�megrendezni.

Kószó Tibor azt is elmondta, hogy mint 
sok más magyar sportágra, a cselgáncsra 
is jellemzô a Budapest központúság. A vi-
déki mûhelyek, így a domaszéki egyesület 
is azonban az eredményeivel bizonyítja, 
hogy a szakmai munka legalább olyan 
minôségi, mint a fôvárosban. Az utóbbi 
évek sikereinek köszönhetôen a Doma-
széki Judo ISE már komoly hazai tényezô 
az utánpótlás nevelésben.

-�Reményteljesen�nézünk�a� jövôbe.�A�
fiataljaink�hozzáállása�példaértékû,�Nagy�
Kitti,�Balogh�Kinga�és�Mihalovits�Botond�
is�esélyes�lehet�arra,�hogy�egyszer�felnôtt�
válogatott� legyen.�Minden� tehetségük�
megvan�hozzá,�ha�a�következô�években�
is�olyan�eredményesek� lesznek,�mint�a�
diákkorcsoportban,�akkor�még�több�örömet�
okozhatnak�majd�Domaszéknek

A fiatalok mellett az idôsebb korosztály 
is szállítja az eredményeket a klubnak. 
Tavaly májusban Nagybata Mihály a 45 
és 49 évesek között bronzérmes lett a 
Németországban rendezett veterán világ-
bajnokságon.

Az ôszi szezont követôen a 11. helyen 
áll a Domaszéki SK nôi kézilabdacs-
apata az NB II Dél-Keleti csoportjában. 
Az együttes mérlege két siker, egy dön-
tetlen és nyolc vereség. A megszerzett 
öt ponttal Farkas Szilvia tanítványai 
csak a sereghajtó Túrkevét elôzik meg, 
ami azt jelenti, hogy a csapat jelenleg 
kiesô helyen áll.

-�Az�idei�szezon�végén�már�négy�klub�
esik�ki�a�csoportból,�így�nagyon�iparkod-
nunk�kell�a�tavasszal - mondja Verbai 
Tünde, a Domaszéki SK egyik legruti-
nosabb játékosa. Sajnos�a�csapat�nem�
tudott�végig�egyenletes�teljesítményt�nyúj-
tani�az�idény�elsô�felében,�így�a�vártnál�
gyengébb� eredményeket� értünk� el.�A�
Kistelek,�a�Soltvadkert�és�a�Martfû�ellen�
is�volt�sanszunk�a�gyôzelemre,�de�nem�
sikerült�nyernünk.�Legalább� ilyen� fájó�
volt�a�Kézilabda�Szeged�SE�elleni�hazai�
döntetlen.�Ha�egy�kicsivel� több�szeren-
csénk�van,�akkor�a�8-9.�hely�környékén�
is�zárhattuk�volna�a�félévet.�A�bajnokság�
egyébként�nagyon�kiegyensúlyozott,�nem�
túlzok,�ha�azt�mondom,�bárki� bárkit�
legyôzhet�ebben�a�csoportban.�Nekünk�
természetesen�a�bent�maradás�a�célunk.�
Szeretnénk�mind�a�hat�hazai�mérkôzésün-
ket�megnyeri,�valamint�egy-két�idegenbeli�
bravúr�is�jól�jönne.�Az�elsô�három�forduló�
különösen�fontos,�a�Kistelek�és�a�Makó�
ellen� is� itthon� lépünk�pályára,�közben�
pedig�az�utolsó�Túrkevéhez�látogatunk.�
Egy�jó�rajttal�lendületbe�jöhetnénk.

A DSK az ôsszel Soltvadkerten és 
Kisteleken is két-két góllal kapott ki, 
míg a vendég Martfû egyetlen találattal 
gyôzött a domaszéki sportcsarnokban. 
A csapat elég szûk kerettel vágott neki 
a 2009/2010-es idénynek, így minden 
egyes sérülés hatványozottan jobban 
akadályozza az eredményes szereplést. 
A 15 fôs csapatból csak hatan tudtak 
minden mérkôzésen pályára lépni, a 
többieknek legalább egy vagy két talál-
kozót ki kellett hagyniuk. A Domaszéki 
SK az ôsszel két alkalommal nyert, a 
Túrkeve ellen hazai pályán, és a Med-
gyesegyháza ellen idegenben.

-�Utóbbi�siker�volt�az�ôsz�legszebb�emlé-
ke�számomra�- teszi hozzá Verbai Tünde. 
Fergeteges�meccset�játszottunk�a�több�NB�
I/B-s�kölcsönjátékossal�felálló�hazaiak�
ellen.�21-19-re�nyertünk�Medgyesegy-
házán,�ami�nagy�bravúr.�A�kapusaink�
remekül�védtek,�Dobó�Edit�pedig�12�gólt�
lôtt,�de�a�csapatból�mindenki�kiemelkedô�
teljesítményt�nyújtott.

A Domaszéki SK csapatában a helyi 
kötôdésû kézilabdázók mellett több 
szegedi is található, valamint vannak 

olyanok, akik Algyôn, Hódmezôvásár-
helyen vagy Mórahalmon élnek. Három 
játékos rendelkezik NB I-es múlttal, 
négyen pedig korábban szerepeltek 
a másodosztályban. Az együttes egy-
kori játékosa, Miklós Gizella innen ke-
rült az élvonalbeli Hódmezôvásárhelyi 
NKC-hoz. 

A domaszéki klub a helyi önkormány-
zat segítségével tudja vállalni az NB 
II-es szereplést, többre azonban már 
nem futja. A csapat hiába kap meg-
hívásokat külföldrôl vagy belföldrôl, 
csak néha tudnak elutazni egy-egy 
ilyen felkészülési tornára. Az együt-
tes tagjai munka vagy tanulás mellett 
játszanak. Heti kétszer tréningeznek, 
emellett pedig igyekeznek minél több 
edzômeccset szervezni a környékbeli 
csapatokkal. A klub különösen jó kap-
csolatot ápol a Marosmenti NKSE-vel, a 
makói gárdával találkoznak a legtöbbet 
a holt idényben.

Akárcsak a kisebb klubok, a DSK 
is próbál támaszkodni a saját után-
pótlására, de ez nem mindig egyszerû.

-�A�helyi�általános�iskolában�tavaly�és�
tavaly�elôtt�is�sokan�kezdtek�el�kézilab-
dázni,�még�Szegedrôl�és�Mórahalomról�
is�van,�aki�átjár�edzésre�- mondja Verbai 
Tünde.�A�fiatalok�nagyon�lelkesek,�de�ôk�
majd�csak�négy-öt�év�múlva�jelenthetnek�
erôsítést�a�felnôtt�gárdának.�Az�a�csapa-
tunk�egyik�legnagyobb�problémája,�hogy�
a�16-20�év�közötti�játékosok�szinte�telje-
sen�hiányoznak�a�keretbôl,�így�a�saját�
nevelésû�fiatalok� folyamatos�beépítése�
egyelôre�várat�magára.�Akik�viszont�már�
bemutatkozhattak�az�NB� II-ben,�azok�
egytôl�egyig�megállják�a�helyüket.�

A Domaszéki SK közel tíz éve szerepel 
a hazai kézilabdabajnokság harmad-
osztályában, de a dobogóra még egyszer 
sem állhattak fel a lányok. Egy rokon 
szakágban, a strandkézilabdában vi-
szont volt olyan év, amikor róluk szól-
tak a hírek ...

-�2007-ben�egy�nyolcfôs�csapattal�meg-
nyertük�az�országos�strandkézilabda-baj-
nokság�döntôjét�Balatonbogláron - meséli 
Verbai Tünde. Erre�nagyon�büszkék�va-
gyunk.�A�jelenlegi�domaszéki�együttesbôl�
rajtam�kívül�Dobó�Edit,�Kliment�Henriett,�
Börcsök�Beáta�és�Hajdu�Katalin�is�tagja�
volt�az�aranyérmes� társaságnak.�Egy�
évvel�késôbb�sajnos�már�nem�tudtunk�
indulni�a�bajnokságon.�Egyrészt�anyagi�
okokból,�másrészt�pedig�két�játékosunk�is�
anyai�örömök�elé�nézett�2008-ban.�Idén�
azonban� ismét� szeretnénk� indulni,�de�
még�messze�van�a�nyár,�így�nem�tudjuk,�
hogy�összeállhat-e�ismét�a�csapat.

Az együttes tagjai egyelôre még 
nem a nyárra koncentrálnak, hanem 
a tavaszi NB II-es folytatásra. A cél a 
bent maradás, ami nem lesz egyszerû, 
hiszen a hátralévô tizenegy fordulóban 
még legalább három riválisukat meg 
kell elôzniük. A lányok a pontgyûj-
tést március 7-én kezdhetik el, akkor 
a Kistelek látogat majd a domaszéki 
sportcsarnokba.

A fényképen szereplô csapattagok:
1. sor (balról-jobbra): dobó Edit, 

Börcsök Beáta, gémes Márta, dob-
óné kovács krisztina. 

2.sor (balról-jobbra): verbai tün-
de, kliment henriett, hajdu katalin, 
dobó Mónika, ábrahám Anikó. Leg-
elöl: Miklós gizella.
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A legtöbb kereskedelmi egység meg-
érezte a gazdasági válságot, de a Kiskun-
dorozsmai Nagybani Piac jó évet zárt. Az 
ügyvezetô szerint ez annak köszönhetô, 
hogy  odafigyeltek a kereskedôi és vásár-
lói igényekre. Törökné Szántó Katalin 
elmondta, hogy az elmúlt években a 
piac komfortosabbá vált és úgy tûnik, a 
fejlesztések, mostanra hozták meg a várt 
eredményeket. A piac 2006 óta 850 millió 
forint saját forrásból szépült, fejlôdött.

A dorozsmai nagybani Szeged, Zsom-
bó (Kiskunmajsa) és a régi 5-ös út felôl 
gyorsan és egyszerûen megközelíthetô, 
bejárata a Kettôshatári úton van, be-
hajtani pedig az ún. várakoztató parko-
lón keresztül lehet. A piac nyári és téli 
nyitvatartási rend szerint üzemel. Míg 
a melegebb hónapokban a nap 24 órá-
jában nyitva áll a vásárlók elôtt, addig 
télen hajnali négytôl délután négy óráig 
fogadja a vevôket.

A nagybanin két kereskedelmi tevé-
kenység jelenik meg. Az egyik a gép-
kocsiról történô értékesítés, a másik a 
kereskedelmi raktárakban folytatott zöld-
ség- gyümölcs értékesítés. A dorozsmai 
piacon mintegy harmincöt kereskedô 
kínálja a termékeit a vásárlóknak. A ke-
reskedelmi raktárakban légkondicionált 
körülmények között tárolt portékák iránt 
pedig igen nagy a kereslet. 

Az ország minden tájáról érkeznek Kis-
kundorozsmára a kereskedôk, hiszen itt 
három megye termelôitôl vásárolhatják 
meg a jó minôségû, magyar termékeket 
és nem mellesleg igazi hungarikumok 
kerülhetnek a kosarakba. Így például 
az év minden napján kapható a makói 
hagyma, a domaszéki sárgarépa, illetve 
a nyáron és kora ôsszel érô szatyma-
zi ôszibarack, valamint a medgyesbo-
dzási sárga- és görögdinnye. A térség 

nevezetességei mellett természetesen 
megtalálható a Magyarországon termelt 
teljes zöldség és gyümölcs kínálat. A ke-
reskedôi kör pedig folyamatosan bôvül, 
már nem csak Észak-, Kelet-, valamint 
Nyugat- Magyarországra szállítanak a 
kereskedôk, hanem egyre nagyobb az 
érdeklôdés Romániából és Szerbiából is.

A piac életében három jelentôs korszak-
ról beszélhetünk. Az 1994-es kapunyitást 
követôen az elsô szakasz 1997-ben zárult 
le. Ekkor a terület jelentôs része szilárd 
burkolatot kapott és kialakították a belsô 
parkolási és forgalmi rendet, valamint 
egyedi kereskedôi pavilonok épültek.

A második jelentôs fejlôdési ciklus 
2002-ben fejezôdött be a mintegy 1,5 
hektár nagyságú várakoztató parkoló 
átadásával. A piac tevékenysége ekkor 
már mintegy 5 hektár területen zajlott. 

A harmadik fejlôdési szakasz 2004-ben 
kezdôdött. Az átfogó fejlesztés során 
a piac területe 7,4 hektárra bôvült és 
megépült a minden igényt kielégítô nagy-
kereskedelmi raktár komplexum mint-
egy 3000 m2 területtel, és 1,5 hektár új 
aszfaltfelülettel. Megvalósult a korszerû 
térvilágítás és az önálló transzformátor 
állomás. A térség legnagyobb terme-
lôi nagybani piaca, a Kiskundorozsmai 
Nagybani Piac 2004 nyarán szakított 
korábbi üzemeltetôjével, a Szegedi Vásár 
és Piac Kft- vel és önálló cégként mûködik 
azóta is a Kiskundorozsmai Vásártéren. 

A piac folyamatosan figyeli a fejlôdési 
lehetôségeket és az önkormányzat ked-
vezményezettjeként egy határon átnyúló 
magyar- román pályázaton indult, amely-
nek elsô fordulóján sikeresen túljutott. 
A projekt teljes összege, 1,4 millió euró. 
Amennyiben a pályázatot megnyeri a 
cég, akkor a temesvári piaccal oszto-
zik a pénzen. Törökné Szántó Katalin, 

ügyvezetôtôl megtudtuk, hogy sikeres 
elbírálás esetén a pénzt infrastrukturális 
beruházásokra fordítják. Új térburkolatot 
kap majd a piac területe, valamint egy 
korszerû kamerát és beléptetô rendszert 
építenek ki.

A dorozsmai piac nemcsak a kiváló mi-
nôségû zöldség és gyümölcs kínálatáról 
híres, hanem a kirakodó vásárairól is. Az 
áprilistól- decemberig tartó idôszakban 
minden hónap második szombatján ren-
dezett vásáron a ruháktól, az edényeken 
keresztül, a használt portékáig minden 
megtalálható és kapható.

Algyô Nagyközség Önkormányzata 
2007 februárjában adta át lakossága 
részére az olajbányászok védôszentjérôl 
elnevezett Borbála Fürdôt.

A létesítmény elsô ütemben megvaló-
sult részével a település lakóinak sporto-
lási, kikapcsolódási, fittness és wellness 
igényeit hivatott kielégíteni. Kiemelten 
kezeli az iskoláskorúak úszás oktatását, 
valamint az egészséges életmódra való 
nevelést.

A fedett egység négy medencét fog-
lal magába. A 20 x 10 m tanmedence 
melynek vízmélysége 110-170 cm az 
oktatáson túl öt pályán sportolási, és 
kikapcsolódási lehetôséget nyújt. Az él-
mény medence számos elemével az aktív 
pihenés színtere. A zubogók, a pezsgôágy, 
a nyakzuhany, valamint számlálhatatlan 
víz és levegôsugár gondoskodik testünk 
kényeztetésérôl. Az ülô medence forró 

vize igazi ellazulást 

biztosít, kialakítása pompás társalgási helyet nyújt a ven-
dégeknek. A gyerek pancsoló vize klór-

mentes vegyszereknek köszönhetôen a 
legkisebb gyerekek részére is 
biztonságos és kellemes lehe-
tôséget nyújt a vízzel történô 
ismerkedésre. A szolgáltatá-
sok sorát a finn valamint az 
infra szauna egészíti ki. Az 
egyedülálló Láva masszázs 
felejthetetlen élményt nyújt 
mely kiegészülve a szolá-
riumban eltöltött percekkel, 
valamint fürdônkben töltött 
órákkal, mindenki számára 
az aktív pihenés örömét je-
lenti.

Szegedi KiStérSégi híreK
issn 2061-4268 felelôs szerkesztô: vass imre

kiadó: szegedi kistérség és gazdaságfejlesztési
tanácsadó és szolgáltató nonprofit kft.
Cím: szeged, széchenyi tér 5.

telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu

nyomda és tördelés:

Értékeink

Egészségügy

Recept

Botka László polgármester 2 új orvos-
ügyeleti kocsit adott át Szeged és 13 
kistelepülés önkormányzata nevében 
Cserjés Andreának, a mentôszolgálat 
régiós orvosigazgatójának. A szegedi 
kistérségi társulás 2009. április óta mû-

ködteti az orvosi ügyeletet, amely most a 
gépkocsikkal és különféle mûszerekkel 
gyarapodott a Kistérség 12 millió forintos 
támogatásának köszönhetôen. A terep-
járók azonnal munkába is álltak, hogy 
szolgálják az itt lakó több tízezer embert.

hozzávalók:
1�kg�liszt�(fele�rétes,�fele�finom)
1�kg�krumpli
3,5�dkg�élesztô
1�evôkanál�cukor�+�1�tojás�
1�tojás�sárgája
5-6�kanál�olvasztott�zsír
só

Az elkészítés módja:
A krumplit sós vízben megfôzzük, ösz-

szenyomjuk. A ¾ csomag élesztôt cukros 

vízben felfuttatjuk. Az élesztôt a langyos 
krumplihoz keverjük. Hozzáadunk 1 db 
tojást és a lisztet. Keverünk bele ízlés 
szerinti mennyiségû sót. Kevés zsírral 
dagasztjuk és kelesztjük. Lisztezett desz-
kán pogácsának szaggatjuk, kikent tep-
siben még kelesztjük. A pogácsák tetejét 
megkenjük tojással, majd készre sütjük.

A�recept�a�Deszki�Magyar-Német�Fa-
lamnd�Baráti�Kör�„Így�fôzünk�mi�és�bará-
taink”�kiadványában�jelent�meg.

Algyôi borbálA fürdô

ügyeleti KocSiK
A KiStérSégneK

juliSKA néni 
Krumpli
pogácSájA

Fejlesztések

folyAmAtoSAn fejlôdiK
A nAgybAni piAc

Borbála Fürdô
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