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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Két ameriKai
a KiStérSégben

Oktatás� 4. oldalEgészségügy� 3. oldalOktatás� 2. oldal

Új ügyeleti gép-
KocSiK a KiStér-
Ségben

Üllésen a kerékpárút és a piac fejlesztését, bôvítését, valamint a mûvelô-
dési központ teljes rekonstrukcióját, rehabilitációját tûzték ki legfontosabb 
célként a ciklus elején. Ezek mára megvalósultak, illetve heteken belül meg-
valósulnak. A Szegedtôl 26 kilométerre fekvô településen nagy hangsúlyt 
fektetnek a környezetvédelemre, a közterületek rendben tartására, valamint 
az esélyegyenlôségre. Csongrád megye legfiatalabb polgármesterével, Nagy 
Attilával, az eddig elvégzett és a tervezett üllési fejlesztésekrôl beszélgettünk. 

megÚjulnaK a Szegedi
iSKoláK
Az elmúlt 6 év-
ben 10 milliárd 
forintot költött 
az önkormány-
zat a szegedi 
iskolák korsze-
rûsítésére.

15 millió forintból 
új gépkocsikkal és 
mûszerekkel fejlesz-
tették a kistérségi 
ügyeleti ellátását.

Amerikából érkezett 
tanárok oktatják az an-
gol nyelvet a kistérségi 
iskolákban

Botka László, Üllés országgyûlési kép-
viselôje: -- Nagy örömmel tapasztaltam, 
hogy Üllés község jól kihasználta az el-
múlt években az egyre bôvülô fejlesztési 
lehetôségeket. Most zajlik például a mû-
velôdési központ teljes rekonstrukciója, 
de az oktatásfejlesztésben is nagyon 
szép eredményeket ért el a település. 
Hamarosan megvalósul az iskola teljes 
akadálymentesítése és fejlesztik, fel-
újítják az erdei iskolát is, ahová majd 
kerékpárút is vezet. A település az el-
múlt években több mint 200 millió forint 
fejlesztési forrást nyert, fôként a Dél-Al-
földi Regionális Operatív Programból. 
Örülök annak, hogy a magas színvonalú 
pályázatokban segítséget nyújthattam 

BotkA LáSzLó:
BECSÜLöm éS tiSztELEm Az ÜLLéSiEkEt

Kistérség települései

bemutatKoznaK a települéSeK: ülléS

A Szegedtôl 26 kilométerre fekvô, több 
mint 3200 lelket számláló Üllésen nemré-
giben fogadták el a település 2010-es költ-
ségvetését. A 680 millió forintos büdzsé-
bôl idén mintegy 140-150 millió forintot 
fordítanak fejlesztésekre. Üllést a megye 
legfiatalabb polgármestere, a 30 éves 
Nagy Attila irányítja, aki 2006 óta áll a 
település élén. A polgármester elmondta, 

hogy még a ciklus elején, 2006-ban 
elfogadta a képviselô-tes-

tület a 

település gazdasági programját, amely-
ben döntöttek a prioritásokról. Az egyik 
legfontosabb célként a kerékpárút-fejlesz-
tést határozták meg. Az Üllés és Bordány 
közötti 4,2 kilométeres bicikliutat tavaly 
májusban átadták. Erre a Dél-Alföldi Re-
gionális Operatív Programból (DAOP) 80 
millió forintot nyertek. A beruházáshoz 
25 százalék önerôt biztosított a falu. En-
nél kevesebb, 10 százalék önerôt kell 
felmutatnia az önkormányzatnak az erdei 
iskoláig tartó kerékpárút megépítéséhez. 
A 2,7 kilométeres bicikliút ügyében most 
várják a döntést. Nagy Attila úgy tudja, 
hogy a bírálóbizottság pozitívan fogadta 
pályázatukat, amelyben 69 millió forintos 
igényt nyújtottak be. Fontos célként tûz-
ték ki a mûvelôdési ház felújítását is. A 
többfunkciós Déryné Mûvelôdési Központ 
teljes rekonstrukcióját négy pályázati 
forrásból valósítják meg: a DAOP-ból 50 
millió forintot, a Leki (Leghátrányosabb 
kistérségi decentralizált fejlesztési for-
rás) pályázaton 26 millió forintot, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-

nisztériumtól (ÖTM) pedig 
4 millió forintot nyert a 

település. Az Euró -
pai Mezôgazdasági 
és Vidékfejlesztési 
Alaptól 10,5 millió 
forintot remélnek, 
amelybôl az intéz-
mény kör nyezetét 
teszik rendbe, pél-
dául díszburkolatot 
kap az épület elôtti 
terület. Az alapnál 
várhatóan 1,5-2 hó-

nap múlva meghozzák a döntést. A mû-
velôdési központ teljes rehabilitációján 
egyébként már dolgoznak, mi több, május 
végére kívül-belül megújulhat az épület. 
A polgármester tájékoztatása szerint 
az épület felújításának összköltsége 
115 millió forint, ami azt jelenti, hogy 
a település is mintegy 25 millió forint 
önerôvel szállt be a beruházásba. – A 
mûvelôdési központ nem csupán kultu-
rális célokat szolgál majd. A könyvtár, az 
olvasóterem, az állandó kiállítóterem és 
a felújított nagyterem mellett civil szol-
gáltató központként is mûködik majd, 
ahol helyet kapnak a nyugdíjasok és az 
ifjúsági szervezetek is – hangsúlyozta 
Nagy Attila. A gazdasági program har-
madik hangsúlyos eleme a piac volt. A 
település elsô embere szerint Üllésen 
nagy múltra tekint vissza a piacolás. 
Elmondása szerint korábban csütörtökön-
ként nagy vásárokat rendeztek a faluban. 

– Már jó pár éve haldoklott az asztalos 
piac az Erdélyi utcában. Kis területen, 
mintegy kétezer négyzetméteren folyt 
a kereskedés, igazán nem is lehetett itt 
parkolni. Úgy döntöttünk, feltámasztjuk 
a régi hagyományokat, mert úgy láttuk, 
nagy az igény a kulturált piacra. Ezért 
áthelyeztük az asztalos piacot a Napos 
utcára, a vásártér mellé. Itt felhúztunk 
egy új épületet, ahol az elárusító tér 
mellett büfé is mûködik, amit kiad az 
önkormányzat. A tavaly decemberben 
átadott új piac díszburkolatos, teljesen 
kulturált és európai. Most van benne 
a próbaüzem, a nagyközönség március 
20-ától használhatja – mondta Nagy At-
tila. A 42 millió forintos összköltségû 
beruházást nagyobb részt az Európai 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alap-
tól elnyert 26 millió forintból valósították 
meg. Ebben a pénzben benne van a köz-
ponti park automata öntözôrendszere is.

Üllés költségvetésével kapcsolatban 
fontos megemlíteni, hogy az tartalmazza  
a forráskúti iskolát és óvodát is, ugyanis 
a két település 2008 óta integrált módon, 
intézményi társulási formában mûködteti 
oktatási és nevelési intézményeit. A tár-
sulás gesztora Üllés, a társulási tanács 
elnöke Nagy Attila, a közös irányítású 
oktatási rendszer fôigazgatója pedig a 
forráskúti iskolaigazgató. A polgármester 

elmondta: ez a forma azért jó, mert kö-
zösen nagyobb eséllyel tudnak pályázni. 
Tavaly 64 millió forintot nyertek digitális 
táblák, laptopok, projektorok vásárlására, 
továbbképzésekre. Nemrégiben adtak be 
egy újabb pályázatot, amelynek sikere 
esetén az üllési iskola majd’ mindegyik 
diákja laptophoz juthatna, amit az iskolá-
ban használhatna. Az üllési intézmény-
ben közel 300 diák tanul. Az erdei iskola 
felújítására, energetikai korszerûsítésére 

és eszközbeszerzésre 
(például ke-

rékpár-

vásárlásra) 53 millió forintot nyertek. A 
beruházással – amelynek során napkol-
lektorokat és egyedi biológiai szennyvíz-
tisztítót is telepítenek – májusra készül-
nek el. Valódi bioház lesz az erdei iskola. 
Az üllési általános iskola tanárokból 
álló környezetvédelmi munkacsoportja 
nagy hangsúlyt fektet az oktatásban a 
környezet- és természetvédelemre. Így 
aztán nem véletlen, hogy elnyerték az 
Ökoiskola címet, a munkacsoport pedig 
tavaly megkapta az Üllés Községéért 
Emlékérmet. Az óvoda fejlesztésére 13 
millió forintot fordított a falu vezetése, 
amibôl 9 millió forintot az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztérium 
pályázatán nyertek. Az elmúlt évben nem 
csupán a tetôszerkezetet újították fel a 
gyermekintézményben, de kicserélték a 
nyílászárókat és korszerûsítették a fûtési 
rendszert is. Üllésen jelenleg három 
épületben tanulnak a diákok, 
szeptembertôl azonban 
már csak két épü-
letet használnak. 
Nagy Attila szerint 
ebben a kettôben 
is bôven elférnek 
majd a gyerekek. 

– A kisebb iskola-

épületben szociális szolgáltató házat, 
gondozási központot alakítunk ki, mely 
jelenleg az Egészségházban mûködik – 
szûk helyen, elavult bútorokkal. Az új 
hely, amelyre már beadtuk az 50 millió 
forintos pályázatunkat, tágas, kétszer ak-
kora lesz, mint a régi – mondta a polgár-
mester, aki hozzátette: pályázaton nyert 
pénzbôl vásároltak a tanyagondnoki 
szolgálat számára egy 9 személyes kis-
buszt, tavalyelôtt pedig 9 millió forintot 
nyertek a szociális szakemberek tovább-
képzésére. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
településen az akadálymentesítésre és 
esélyegyenlôségre. Most a nagy iskola 

teljes akadálymentesítését 
tervezik. Ha ez meg-
valósul, akkor Üllé-
sen 100 százalékban 
akadálymentesített 
lesz minden közin-
tézmény. A települést, 
törekvéseiért, esély-
egyenlôségi díjjal tün-

tette ki 2007-ben a szociális miniszter. 
De más kitüntetése is van a falunak: 
2008-ban az agrárminiszter különdíját 
kapták meg a tiszta, rendezett közte-
rületekért. Ami igaz, az igaz: Üllésen 
sokat áldoznak a közterületek rendben 
tartására: 13 millió forintból fejlesztették 
a belvízelvezetô csatornarendszert, nem-
régiben pedig 7 millió forintból vásárol-
tak egy traktort, amelynek nagy hasznát 
veszik a hódúrástól a kerti munkákig. 
Értelemszerûen a település történetének 
eddigi legnagyobb beruházása lesz a 
szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése. 
Ismeretes: a négy települést – Zsombó, 
Bordány, Forráskút és Üllés – érintô, 5,5 
milliárd forintos csatornaépítés jövôre 
kezdôdik. A beruházás elkészültével, 

2013-ra Üllés is 100 százalékban 
csatornázott település 

lesz.

a településnek, amelynek lakói elôször 
16 éve választottak országgyûlési kép-
viselôvé. Becsülöm 
és tisztelem az 
üllésieket, akik 
képesek össze-
fogni a fontos 
célokért.

Botka László
országgyûlési képviselô

Nagy Attila
Üllés polgármestere

Üllési utcakép

Fontos Sándor Általános Iskola

A piac új épülete

Mûvelôdési Ház



Az elmúlt idôszakban a KIOP „Energia-
gazdálkodás környezetbarát fejlesztése” 
pályázaton  nyert pénzt a Béke Utcai Ál-
talános Iskola különféle fejlesztésekre, 
korszerûsítésekre – mondta el Mészáros 
Zsolt igazgató. Ebbôl a pénzbôl többek 
között új, hôszigetelô burkolatot kapott az 
iskola, kicserélték a nyílászárókat, illetve 
lefedték a belsô udvart, amellyel egy óriá-
si, 300 négyzetméteres, jól kihasználható 
új közösségi tér jött létre az iskolában. A 
beruházás eredményeként már most jelen-
tôs megtakarításokat ért el az intézmény, 
fûtésszámlája 30 %-kal csökkent, így sokat 
tud spórolni az iskola. A 2008 nyarán el-
végzett beruházás közel 100 millió forintba 
került. Az igazgató hangsúlyozta, sikerült 
úgy megoldani a munkálatokat, hogy azok 
legnagyobb része a nyári szünetben kész 
legyen, így a tanítást nem zavarták vele. A 
szeptemberre maradt tevékenység pedig 
nem volt hatással az oktatásra.

A befedett aula egy új közösségi tere lesz 
az iskolának, ráadásul a DAOP „Alapfokú 
nevelési-oktatási intézmények és gimná-
ziumok infrastruktúrájának fejlesztése” 
pályázatnak köszönhetôen a belsô udvar 
üvegfalait kibontják és egy galériás belsô 
átriumot alakítanak ki. Ezt követôen már 

akkora tér lesz, ahol például az 
iskolai ünnepségeket is gond 
nélkül, kulturált körülmények 
között tudják megrendezni. Ed-
dig erre nem volt lehetôség, 
tette hozzá Mészáros Zsolt, 
ezért is örülnek a fejlesztésnek. 
Emellett a gyerekek a szabadidô eltöltésére 
is lehetôséget kapnak majd az átriumban.

Ennek a második pályázatnak köszön-
hetôen nem csak az átriumot tudják ki-
alakítani, hanem teljesen felújítják az 
elektromos hálózatot, korszerûsítik a vi-
lágítást, kiépítik az informatikai hálózatot 
és teljes egészében akadálymentesítik 
az iskolát. Sôt még új, a sajátos nevelési 
igényû gyerekek oktató-nevelô munkáját 
segítô eszközök beszerzésére is jut pénz. 
A beruházás a tanév végét követôen indul 

majd és a remények szerint 2010 szeptem-
berében már egy teljesen felújított iskola 
várja a gyerekeket. 

Az igazgató hangsúlyozta, igen nagy 
szükség volt már erre a felújításra, mi-
vel az 1966-ban átadott épületen eddig 
csak karbantartási munkákat végeztek, 
nagyobb felújítást, korszerûsítést nem. 
Jelenleg 507 gyerek jár a Béke Utcai Álta-
lános Iskolába. Számuk 1992-tôl 25 %-kal 
emelkedett, ez is mutatja az intézmény 
népszerûségét.

Szôregen, Tiszaszigeten, Újszentivá-
non, Kübekházán, Deszken és Újszege-
den több száz embernek biztosít megél-
hetés a rózsatermesztés. A termelôk egy 
tavalyi rendelkezés miatt keresték meg 
országgyûlési képviselôjüket, Ujhelyi 
Istvánt. A szabályozás szerint termék-
díjat kellene fizetni a rózsatermesztés 
egyik fontos segédanyaga, a fûrészpor 
után. Azonban ez jelentôs anyagi terhet 
róna a termesztôkre és indokolatlannak 
is tartják ezt a döntést. Néhányan el is 
kezdték fizetni a termékdíjat, de segítsé-
gért fordultak Ujhelyi Istvánhoz. 

A képviselô elmondta, a jelzések után 
azonnal megkereste az illetékes szaktár-
cát a döntés megváltoztatása érdekében. 
Véleménye szerint ez a döntés hátrányos 
helyzetbe hozza a rózsatermesztôket, 
rontja versenyképességüket és veszélyez-
teti megélhetésüket. Ezért is cselekedett 
azonnal. A fellépésnek köszönhetôen 
a szaktárca kiadott egy állásfoglalást, 
amelyben leírták: „a fûrészpor a gyökér-
zet tekintetében a szállításánál védelmi 
funkciót lát el, valamint nedvességgel és 
mûtrágyával történô átitatottsága ese-
tében a növény kiültetését követôen a 

növény tápanyagellátását segíti, és rövid 
idôn belül lebomlásával a természetes 
körforgásba visszatér, jelen esetben a 
fûrészpor nem minôsül csomagolásnak, 
ezáltal nem tartozik a termékdíjas sza-
bályozás hatálya alá sem.”

Az állásfoglalásnak köszönhetôen a 
rózsásoknak így nem kell fizetniük. Uj-
helyi István hangsúlyozta, az elmúlt 8 
évben nagyon sokat tanult a rózsásoktól, 
munkájukról és a több mint 100 éves 
hagyományról. Rendkívül nehéz munka 
a rózsásoké, nagyon sok kézi munka-
erôt igénylô tevékenység. Éppen ezért 
segíteni kell ôket a piacra jutásban, a 
versenyképességük megerôsítésében. 
Ezt erôsíti a néhány évvel ezelôtti dön-
tés, amely értelmében a szôregi rózsa 
hungaricum lett. Szintén a szôregi rózsa 
ismertségét erôsíti az évrôl évre nem kis 
erôfeszítéssel és nagy térségi összefogás-
sal megszervezett Rózsaünnep, amely az 
egész országba, sôt külföldre is elviszi 
hírét. A szôregi rózsa legutóbb a buda-
pesti Utazás Kiállításon népszerûsítette 
Szegedet, ahol a város standjánál, sôt a 
Magyar Turizmus Zrt. pavilonjában is 
látványos fôszereplô volt.

Egy olyan városban, mely a jövôjét a tu-
dásra alapozza, a legfontosabb befektetés 
a magas színvonalú oktatás, méghozzá 
az óvodától az egyetemig, mondta Botka 
László polgármester. Ez pedig nem kép-
zelhetô el málló vakolatú falak, huzatos 
ajtók-ablakok, csöpögô radiátorok között. 
A felújítások sorozata a Vasvári Pál Köz-
gazdasági Szakközépiskolával kezdôdött. 
297 millió forintból az iskola teljes homlok-
zata és belseje megújult, új épületszárny 
készült. A Vedres István Építôipari Szak-
középiskolát 740 millió forintból újította 
fel az önkormányzat. A homlokzat felújí-
tásán és az épület belsô rehabilitációján 
túl egy üvegtetôvel fedett háromszintes 
zsibongó is megépült, a tetôtérben pedig 
számítógépes kabineteket, tantermeket és 
új könyvtárat alakítottak ki. Megújult az 

iskola adatátviteli- és energetikai hálózata, 
a szellôzési és világítási rendszer és be-
építettek a mozgáskorlátozottak számára 
egy liftet is. A Tömörkény István Gim-
názium és Mûvészeti Szakközépiskola 
egy 1200 négyzetméteres, 9 tantermes 
új épületszárnnyal bôvült, felújították a 
vizesblokkokat, a közlekedôket és a par-
ketta burkolatot. Az iskolához tartozó 
kollégiumi szárny is átépült. A munká-
latok értéke 658 millió forint volt. Tavaly 
ôsszel elkészült a Rókusvárosi II. számú 
Általános Iskola homlokzati felújítása. Az 
intézmény teljes hôszigetelést kapott és 
kicserélték a nyílászárókat. Új szaktan-
termet alakítottak ki, korszerûsítették 
a fûtést és a vizesblokkokat. Ebben az 
iskolában a városban egyedülálló 30 fôs 
szabadtéri oktatóbázist is kialakítottak, 

amely a környezeti nevelés egyik fô szín-
tere lesz, tette hozzá a polgármester. Erre 
az intézményre 270 millió forintot fordított 
az önkormányzat. A szôregi Kossuth La-
jos Általános Iskola felújítása 245 millió 
forintba került. A beruházás keretében 
új aula épült, az iskola hôszigetelô külsô 
vakolatot kapott, valamint kicserélték a 
nyílászárókat. Emeletráépítéssel bôvült 
a tantermek száma és így már sokkal 
jobb körülmények között tanulhatnak a 
gyerekek. Jelenleg is zajlik a Tisza-parti 
Általános Iskola és Óvoda felújítása. En-
nek keretében új tornatermi szárny, új 
tanterem és két csoportszoba épül. Az 
iskola energetikai korszerûsítését is el-
végzik, valamint a fôépület valamennyi 
szaktantermét teljeskörûen megújítják.

Az évek során két programot is indított 
az önkormányzat az iskolák korszerûsí-
tésére, mondta Botka László. Az egyik az 

„Iskola-Út Program” volt, amely keretében 
a város 80 oktatási intézményében történt 
valamilyen szintû felújítási munka össze-
sen 895 millió forint értékben. 2 éve pedig 
a „Szemünk Fénye” programot indította 
el az önkormányzat. Ennek keretében 
2008-ban 10 intézmény 208 termében 
és tornatermében közel 200 millió forint 
értékben cserélték le a régi, elavult vilá-
gítótesteket új, energiatakarékos izzókra 
és fénycsövekre.

A polgármester elmondta, 2010-ben 
folytatódnak az iskolafelújítási munkála-
tok. A Béke utcai Általános Iskolában már 
elkészült az új belsô, fedett átrium, szep-
temberben pedig korszerûsítik a fûtést, 
a világítást, a számítógépes hálózatot és 
akadálymentesítik az épületet. A móravá-
rosi szakmunkásképzô Területi Integrált 

Szakképzô Központtá alakul. A beruházás 
jól halad, az épület átalakítása már majd-
nem kész. A projekt emellett még jelentôs 
taneszközbeszerzést, komplett laborok, 
tanmûhelyek kialakítását is tartalmazza. A 

József Attila Álatlános Iskolában pedig egy 
olyan akadálymentesítést hajtanak végre, 
amely az intézményt használhatóvá teszi 
nemcsak a mozgásukban korlátozott, de 
a látás és hallássérült diákok számára is.

Oktatás

Gazdaság

Oktatás

KorSzerûSítéSeK a 
béKe utcai általánoS 
iSKolában

jó hír a
rózSáSoKnaK

egyre jobb KörülményeK Között 
tanulhatnaK a diáKoK

Szeged büszke iskolavárosi rangjára, a szegedi tudáspotenciálra, ami 
jelentôs felelôsséget is jelent a városvezetés számára a magas színvonalú 
szakmai és technikai feltételek biztosítása kapcsán. 6 év alatt 10 milliárd 
forint értékû beruházással gazdagodtak az iskolák és biztosítják a XXi. szá-
zadi feltételeket a gyerekek számára.

Szeged iskolaváros, ezért is fon-
tos, hogy az oktatási intézmények 
felújítása évek óta programszerûen 
zajlik – mondta Kozma József, a 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke. Ezt a korszerûsítést 
a Tanács több milliárd forint uniós 
forrás biztosításával segítette elô. Az 

elnök hangsúlyozta, nagyon fontos, 
hogy a tanulási környezet megújult, 
európai színvonalú legyen, ahová 
mind a gyerekek, mind a tanárok 
szívesen járnak, és hatékony okta-
tási-nevelési munka folyik, mivel a 
társadalom, az egész helyi közösség 
jövôje az iskolában kezdôdik.

Néhány éve igen sikeres volt az 
önkormányzat által meghirdetett „Is-
kola-Út Program”, melynek során az 
oktatási intézmények plusz forráshoz 
jutottak épületeik felújítására, eszkö-
zök beszerzésére. A közgyûlés döntése 
értelmében idén 200 millió forintra 
pályázhatnak az iskolák. Az önkor-
mányzat elsôsorban az iskolák udva-
rainak felújítását javasolja, mert erre 
nincs más pályázat, de természetesen 
a döntés az intézmények kezében van, 
mivel a pedagógusok tudják legjob-
ban, mire van szükségük. A legtöbb 
önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmény minden bizonnyal élni fog 

a lehetôséggel, hisz így tovább kor-
szerûsíthetik, szépíthetik az iskolát. 
Kissné Gera Ágnes, az Arany János 
Általános Iskola igazgatója elmondta, 
ôk is indulnak majd a pályázaton. Az 
iskolában már több évre visszanyúló 
hagyományai vannak annak, hogy az 
iskola, az alapítvány, a szülôk és az ön-
kormányzati képviselôk együttmûköd-
nek egy közös cél érdekében és olyan 
projekteket valósítanak meg, ami az 
iskola költségvetésébôl soha nem sike-
rülne. Az igazgatónô elmondta, idén az 
új angol termet szeretnénk kialakítani, 
valamint folytatni kívánják az udvar 
felújítását és a sportpálya rendbetételét.

Rózsaföld

Rókus II. Általános Iskola felújított épülete

Tisza-parti Általános Iskola új épülete

Béke utcai Általános Iskola
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Az egyik gyôztes pályázat néhány 
eleme már megvalósult Szegeden. Pa-

lánkainé Sebôk Zsuzsanna, a Somogyi 
Könyvtár igazgatója az intézmény régi 
szerverének lecserélését, valamint a 
földszinti, a mozgáskorlátozottak szá-
mára átalakított mosdót említi, melyben 
a kisgyermekeseket is várja egy pelen-
kázó. A fogyatékkal élôk kiszolgálása 
egyébként is kiemelt cél: a hallássérültek 
számára úgynevezett indukciós hurkot 
építenek ki, a gyengén látók pedig fel-
olvasógépet kapnak. A kerekes székesek 
által jelenleg is használt gazdasági be-
járatot fotocellás ajtóval látják el, hogy 
a mozgáskorlátozottak még könnyebben 
juthassanak be a könyvtárba. Jelentôs 
átalakítással jár majd, amikor a jelenle-
gi ruhatár helyén közösségi tér épül. A 

könyvtárban fölállítanak három érintô-
gombos számítógépet is, ezek közül az 
egyik közhasznú információkkal szolgál, 
kettô pedig az intézmény védett nyom-
tatványait mutatja be a legkorszerûbb 
digitális technikát segítségül hívva. A 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ramban elnyert pályázati pénz csaknem 
97 millió forint, ebbôl kevés híján 40 
milliót nem Szegeden használnak föl. 
A pályázatot ugyanis egy konzorcium 
nyújtotta be, melynek tagjai a Somogyi 
Könyvtár mellett a mórahalmi, az algyôi, 
a hódmezôvásárhelyi, a mindszenti és a 
kisteleki könyvtár, valamint a szintén 
szegedi, alapítványi Bibliotéka. A for-
rásból 20, konzorciumon kívüli megyei 
könyvtárnak is jut, ôk integrált könyvtári 
rendszert szerezhetnek be, mely egyebek 
között a számítógépes katalogizálásban, 
az olvasók hatékony kiszolgálásában 
nélkülözhetetlen. 

A másik gyôztes pályázat a Társadalmi 
Megújulás Operatív Programból való, és 
jelenleg a szerzôdéskötés fázisánál tart. 

A megvalósítás októberben kezdôdhet. A 
könyvtárosok nyelvi szakmai képzést 
kaphatnak, a konzorcium intézményei 
fejleszthetik marketing stratégiájukat, 
bôvülhet az elektronikus katalógus, Sze-
geden a közös nyilvántartásba kerülhet 
például a fiókkönyvtárak anyaga. A So-
mogyi jelenlegi honlapját idôvel interak-
tív, többnyelvû könyvtári portál válthatja 
gazdag szolgáltatási palettával minden 
korosztály számára. Interneten is intéz-
hetô lesz például a könyvtári ügyek egy 
része, de meghallgathatók lesznek rajta a 
hangos könyvek is. Konzorciumi szinten 
a projektnek köszönhetôen megszülethet 
egy közös lelôhely nyilvántartás, mely 
kapcsolódik majd a hasonló, országos 
katalógusokhoz, és kialakítható lesz egy 
közös, internetes keresôfelület. Szeged 
és a megye helytörténeti anyagait közös 
helyismereti adattárban dolgozzák föl, 

mely országosan is hozzáférhetô lesz. 
Ugyancsak ez a pályázat teszi lehetôvé 
a Könyvkirály címû nagysikerû, olvasást 
népszerûsítô vetélkedô kiterjesztését a 
pályázó konzorcium minden tagjára. A 
két pályázat nem mellékesen új munka-
helyek teremtését is elôsegíti.

Palánkainé Sebôk Zsuzsanna a két, 
már elnyert pályázat mellett egy éppen 
most készülôrôl is beszámolt. Ennek 
célja, hogy a Somogyi Könyvtárban ösz-
szegyûlt óriási tudásanyagot, a könyv-
tárosok több évtizedes, a foglalkozások 
szervezésében szerzett tapasztalatát, az 
óvodák, iskolák is igénybe tudják venni. 
A könyvtár eddig 14 oktatási és nevelési 
intézménynek 26 féle, tanórán kívüli 
foglalkoztatási lehetôségre tett ajánlatot. 
Ha a pályázat sikeres lesz, szeptembertôl 
sok diák számára nyílnak meg a tanulás 
új, izgalmas dimenziói.

A vezetékes telefonról hívható,  
80/820-111-es számon este hét órától 
reggel hét óráig csöröghetnek a rászo-
rulók, akiknek gyakran néhány szó is 
elég ahhoz, hogy túllendüljenek az ôket 
nyomasztó problémákon. Vannak em-
berek, akiknek ez a jól ismert telefonos 
szolgálat az utolsó mentsvár. A szervezet 
célja, hogy a magányos, megkeseredett 
embereken segítsen.

A leggyakoribb megkeresés oka a 
családban történô és a családot érintô 
gondok, párkapcsolati problémák, de 
gyakori a krízishívás is, ami a rendsze-
resen visszatérô, krízishelyzetben lévô 
emberek hívását jelenti. Nem ritka az 
úgynevezett „cry for help” hívás sem, 
amikor az öngyilkosság elôtt álló em-
berek utolsó szálként megpróbálnak se-
gítséget kérni, ilyen típusú hívás évente 
10-15 fut be a szervezethez.

Életkor szerint a rászorulókat nem 
lehet kategorizálni, vannak tinédzserek, 
akik általában  életkori sajátságok miatt 
csörögnek, illetve az idôsebb (nyugdíjas) 
korosztály, akik pedig a magánytól szen-
vednek. Teljesen elszakadnak a világtól, 
egyedül élnek, nincs családjuk, vagy 
esetleg betegségük miatt még az ott-
honukat sem képesek elhagyni. Mind 
közül talán a  magány a leggyakoribb 
ok, amiért megszólal a segélyhívó telefon.

A szolgáltatás személyes megkere-
sésre nem ad lehetôséget. Csak telefo-

non keresztül lehet elérni ôket, illetve 
interneten keresztül, de ez a módszer 
még fejlesztésre szorul. A szolgálat egy 
országos hálózathoz, a L.E.SZ-hez, vagy-
is a Lelki Elsôsegély Telefonszolgálatok 
Szövetségéhez tartozik. 

Szegeden még nem, de az ország több 
pontján már elindult az internetes fórum, 
azonban egyelôre nagyon ritkák az ilyen 
jellegû megkeresések, még nem gyakor-
lat Magyarországon a netes segítség-
kérés. A telefonos és a netes szolgálat 
is egyaránt anonim, tehát a telefonáló 
és az ügyfelesek nem találkoznak sze-
mélyesen egymással.

A szervezetnek jelenleg húsz munka-
társa van, de az önkéntesek jelentkezé-
sét mindig szívesen fogadják - mondta 
Fábiánné Páger Anna, a Lelkisegély-
szolgálat vezetôje. A létszám növelése 
érdekében március elején egy 120 órás 
képzés indult Szegeden, amelyre még 
mindig nem késô jelentkezni. Érdek-
lôdni a 62/436-570-es telefonszámon 
hétköznapokon 9:00-16:00 óráig lehet. 

A jelentkezôknek bizonyos alapkész-
ségekkel - empátia, tolerancia - minden-
féleképpen rendelkezniük kell, hogy 
valóban ôszinte hittel, tisztelettel tud-
janak a másik ember felé fordulni, hogy 
képesek legyenek meghallgatni mások 
problémáit. Azonban vannak technikák, 
mint például a segítô beszélgetés mód-
szere, amit tanulni kell. 

A klasszikus, a krízis és a már szintén 
említett „cry for help” beszélgetéseknek 
is megvan a menete. Ezeknek a leve-
zénylése más és más technikát igényel. 
A lelkisegélyesek tanácsot nem adnak, 
ahhoz segítik hozzá az embereket, hogy 
meg tudják oldani a problémájukat, le-
gyen rálátásuk  saját életükre, gondjaikra, 
problémáikra.

Fábiánné Páger Anna szerint az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelent-
kezôk 60-80 százaléka alkalmas erre a 
munkára. Mivel a segítôk a személyisé-
gükkel dolgoznak, ezért a jelentkezôknek 
elôször egy 60 órás önismereti tréningen 
kell részt venniük, amit egy 60 órás 
szakmai képzés követ, ennek során meg-
tanulják, hogy mit jelent a krízishelyzet, 
a „cry for help”, azaz az öngyilkosságot 
megelôzô állapot, illetve hogy miként 
lehet vezetni egy segítô beszélgetést. A 
sikeres tanfolyam elvégzését követôen 
pedig a nyáron állhatnak munkába az 
önkéntes segítôk.

Botka László polgármester két új or-
vosügyeleti kocsit adott át Szeged és 13 
kistelepülés önkormányzata nevében  
dr. Cserjés Andreának, a mentôszolgálat 
régiós orvos-igazgatójának. 

Ratkai Imre, a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása ügyvezetô igazga-
tója elmondta, hogy a szegedi kistérségi 
társulás 2009. április óta mûködteti az 
orvosi ügyeletet. A rendszer most sokkal 
hatékonyabb, mivel így több pénz jut a 
mûködtetésére. Az orvosi ügyelet kereté-
ben 205 orvos több mint 200 ezer ember 
ellátásáért felel. Munkaidô után, éjszaka, 
hétvégenként és ünnepnapokon látják el 
a felnôtt és gyermek betegeket.

Az orvosok munkáját a két gépkocsi 
nagymértékben segíti, hisz az eddigi 
gépkocsi már nagyon rossz állapotban 

van és a terepjáró képessége sem volt al-
kalmas a feladat maradéktalan ellátására. 
A két új autó jól bírja a terepet. Erre azért 
is szükség van, mert az ellátandó terület 
egy része homokos, a másik része pedig 
sáros, így nehéz ott közlekedni, szükség 
van a speciális autókra.

Ratkai Imre elmondta, tavaly több mint 
6000 alkalommal kellett kivonulnia az 
ügyeletnek és 60 ezernél is több kilomé-
tert tettek meg egy év alatt. Nagyon sok-
féle esetet kellett ellátni az orvosoknak, 
ennek legnagyobb része belgyógyászati 
probléma volt, de több alkalommal kellett 
balesethez is kivonulniuk.

Az ügyvezetô igazgató hozzátette, hogy 
amióta a kistérséghez tartoznak az or-
vosok, már két alkalommal emelték az 
ügyeleti díjakat, jelenleg óránként 2650 

Ft-ot kapnak az ügyeletet ellátók. Emel-
lett az ellátás színvonalának emelése 
érdekében jelentôs eszközfejlesztést is 
végrehajtottak, defibrillátort, orvosi tás-
kákat és notebook-ot vásároltak, valamint 
beszerezték a két terepjárót. Erre több 
mint 15 millió forintot fordított a kis-
térség. A gépkocsik azonnal munkába 
is álltak, hogy szolgálják az itt lakó több 
tízezer embert.

Kultúra

Szociális ellátás

Egészségügy

táguló tudáS a KönyvtáraKban

SegítSég telefonon

Új ügyeleti gépKocSiK
a KiStérSégben

Az európai uniós források fölhasználhatósága igen sokrétû. Sikeres pályá-
zatokkal a kultúra fejlesztésére is jelentôs összegek nyerhetôk, erre jó példa 
a szegedi Somogyi könyvtár két gyôztes projektje. ám ezeknek köszönhetôen 
nem csak a megyeszékhelyi intézmény fejlôdik, hiszen a két pályázatot több 
településsel társulva nyújtották be a szegediek. megvalósulhat például a 
fogyatékkal élôk segítése, a korszerû technológiák beszerzése, az állomány 
digitalizálás és egy helyismereti adatbázis fölépítése.

A januári átmeneti szünet után ismét üzemel a Lelkisegélyszolgálat Szege-
den. A szervezetet jelenleg a Szegedi kistérségi többcélú társuláson belül a 
Humánszolgáltató központ mûködteti.

Kulturális fejlesztéseK uniós forrásból

Somogyi Könyvtár

Palánkainé Sebôk Zsuzsanna
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A Kereszttöltés utca 29. számú panel 
garzonház aljában mûködik a környék 
nyugdíjas klubja. Hétköznaponta az élet 
már reggel fél 8-kor elkezdôdik az ott-
honosan berendezett helyiségekben, és 
a délután 4 órás zárásig folyamatosan 
zajlik is. A klub vezetôje, Simon Lajosné 
elmondása szerint az ide járó idôsek igen 
aktívak. Kulturális programokat, egészség-

ügyi elôadásokat, vetélkedôket szerveznek 
számukra, gyakran a klub falain kívül, 
esetleg más nyugdíjas klubokkal közösen. 
Évente rendeznek 4-5 zenés vacsora estet 
is, legutóbb például a farsangot ünnepelték 
ily’ módon. Három egyház is rendszere-
sen tart a klubban istentiszteletet. A helyi 
rendezvényeken általában mindenki jelen 
van, a külsô programokat ki-ki igényei, 

érdeklôdése szerint látogatja. A klub saját 
könyvtára, bár kicsiny, igen változatos, és 
kölcsönözni is lehet belôle. 

A klub nem csak a szabadidô hasznos 
eltöltését biztosítja. Segíti az idôseket ab-
ban, hogy társas kapcsolatokat építsenek, 
és megôrizzék mentális egészségüket. A 
klub dolgozói az esetleg messzebb élô 
családtagokkal is segítik a kapcsolattartást, 
ezen kívül utat mutatnak az ügyintézés 
rejtelmeiben, a különféle adatlapok ki-
töltésében. 

A Kereszttöltés utcai klubban az átlag 
életkor 75-80 év, találni tagokat 55 évestôl 
92 évesig. Zömük hölgy, a férfiak aránya 
mindössze 20 százalék. Simon Lajosné azt 
tapasztalja, hogy az idôsek odafigyelnek 
egymásra, gardírozzák az újakat. Igaz, 
bekerülni nem könnyû, oly nagy az érdek-
lôdés. A klub híre szájról szájra terjed, a 
háziorvosok is gyakran ajánlják. Elvileg 
bárki tag lehet, aki szegedi, el tudja látni 
önmagát, és nem szenved a közösség-
re veszélyes betegségben. Sokan a klub 
fölötti bérházban laknak, ahol zömében 
nyugdíjasok élnek. Két ápolónô is lakik ott, 
a várostól kapott szolgálati lakásban, így 
közel a segítség, ha valakit baj érne.

A szegedi nyugdíjas klubok sorsát 
egyébként pártállástól függetlenül az 
önkormányzati képviselôk is szívükön 
viselik. Sokszor lepik meg a klubtagokat 
belépôjegyekkel, programokat szerveznek 

nekik, segítik a klubo-
kon belüli fölújításokat, 
mûszaki cikkeket vá-
sárolnak. A Kereszttöltés utcai klub például 
számítógéppel is büszkélkedhet, amihez 
rövidesen bevezetik az internetet. Erre 
komoly igény mutatkozik a klubvezetô 
szerint, hiszen a frissen nyugdíjba vonulók-

nak már szinte természetes a számítógép 
használata, de az idôsebbek sem restek 
megtanulni, miként is mûködik a számítás-
technika, mely oly nagyon fölgyorsította 
körülöttük a világot.

A kistérségi oktatási intézményben az 
egyik fô cél, hogy az angol nyelvoktatás-
ban az általánostól eltérôt, magasabb 
szintût nyújtsanak. Az országban egyedül 
álló, hogy a nyelvet azonos módszerekkel, 
azonos tantervekkel oktatják az intéz-
mény minden tagiskolájában az általános 
iskoláktól a gimnáziumi érettségiig és a 
nyelvvizsgáig. Angolból a diákok a 7. és 
a 11. évfolyamon középfokú próba nyelv-
vizsgát tesznek. Viszont a 11. osztályosok 
közül már sokaknak van középszintû 
vizsgája, így ôk ebben a tanévben már 
próba felsôfokúzhatnak is.

A két amerikai anyanyelvi lektor nem-
régiben szerzett diplomát az Egyesült 
Államokban. A magyarországi vendég-
tanítás késôbb, amikor hazájukban ál-
lást keresnek, az önéletrajzuk fontos 
erôssége lesz. Egyikük, Jasna Dumicic 
New Jersey-bôl érkezett, és horvát szár-
mazású. Azt mondja, európai gyökerei 
segítették az alkalmazkodásban, sok 
ismerôs szokással találkozott. Humoros 
esetek is adódtak, mert a magyar nyelv-
ben jelen lévô szláv jövevényszavak miatt 
meg-megért szituációkat, emiatt pedig a 
diákok olykor azt hiszik, jól tud magyarul. 

Cody Wallace Washingtonból jött Ma-
gyarországra. Hamar fölfedezte az ame-
rikai és a magyar kultúra különbségeit. 
Ahogy frappánsan megfogalmazta: az 
élet ugyanolyan, mégis teljesen más. 

Cody szerint a magyar és az amerikai 
diákok sokban hasonlítanak egymásra, 
ugyanazok a gondolataik, pedig egészen 
eltérô hatások érik ôket. 

Mivel sok osztályban, több korcsoport-
tal foglalkoznak, másfajta különbségekre 
is fölfigyelnek. Arra például, hogy van-
nak osztályok, ahol szinte semmiféle 
erôfeszítést nem kell tenniük azért, hogy 
beinduljon az angol nyelvû társalgás, 
másutt viszont keményen meg kell küz-
deniük a sikerért. Jasna úgy látja, ez nem 
a korosztálytól függ, hanem inkább attól, 
hogy a diákok elfogadják-e a nyelvet. Ha 
nem érdekli ôket az angol, akkor a nyelv 
hasznosságát sem ismerik föl, és nem 
is lelkesek. 

Ahogy minket, magyarokat érdekel, 
hogy miként lát bennünket egy ame-

rikai, úgy az újvilágból érkezettek is 
kíváncsiak arra, milyen kép él itt a ha-
zájukról. Jasna és Cody számára hamar 
kiderült, hogy mindkét részrôl túl sok 
a sztereotípia. A magyarokról az ter-
jed a világban, hogy zárkózottak, pedig 
ez nem föltétlenül igaz. Itteni kollégáik 
például nagyon nyitottak és érdeklôdôk, 
de másutt is nagyon készségesek velük 
az emberek, különösen, ha mosolyogva 
próbálkoznak, és bevetik eddig szerzett 
magyar nyelvtudásukat. Akadnak persze 
furcsa tapasztalatok, gorombább emberek, 
és annyi bizonyos, hogy az amerikaiak 
optimistább természetûek. A magyarok 
sokat tudnak az Egyesült Államokról, 
de fôként a filmekbôl tájékozódnak, így 
némileg túlzó véleményük van a kinti 
életrôl. A valóság jóval szelídebb, lágyabb 
annál, mint ami a mozivászonról vagy a 
tévéképernyôrôl „lejön.”

Cody és Jasna itteni munkája a tanév 
végéig tart. Jasna Szegedrôl Horvátország-
ba készül, ahol meglátogatja rokonait, ba-
rátait. Cody egyenesen hazarepül a tanév 
végén, de azt megerôsíti, hogy akárcsak 
Jasna, szívesen térne vissza Magyaror-
szágra, ha újra lehetôsége nyílna rá. 

Az Önkormányzata 
több mint 130 millió 
forint Európai Uniós 
támogatást nyert el 
a bölcsôde fejlesz-
tésére. Erre nagy 
szükség is van a te-
lepülésen, mert a böl-
csôde kihasználtsága 
évek óta 100% fölötti, 
vagyis az ellátható 20 
gyermek helyett a na-
ponta jelenlevô gyermekek száma 22-23; 
a jelenlegi bölcsôde 20 férôhelye kevés, 
a szülôk szeretnének több gyermeket 
beíratni. A fejlesztésnek köszönhetôen 
2 új csoportszoba jön majd létre, a hoz-
zájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel és 
felszerelésekkel, eszközökkel, berende-
zésekkel, a kicsik egészséges életmódra 
nevelésében jelentôs szerepet játszó só-
szobával. Ennek köszönhetôen a jelenlegi 
20 helyett 40 három év alatti, bölcsôdés 
korú gyermek elhelyezése válik lehetôvé 
és 5 új munkahely jön létre.

Szennyvízcsatorna hálózat hiányá-
ban közmûpótló berendezést telepítenek, 
mely az egész létesítményt kiszolgálja. 
Az újonnan keletkezô szennyvíz kezelése 
biológiai szennyvíztisztító-mûvel törté-
nik. A tisztított víz újrahasznosítható WC 
öblítésre, illetve gyökérzónás öntözésre. 
A fûtési és hûtési energiát, meleg vizet 
kondenzációs kazán és napkollektor biz-
tosítja, amely hosszú távon energia és 
költségtakarékos. A meglévô bölcsôde 
fôzôkonyhája 50 adagosra méretezett, 
amely változtatás nélkül ki tudja szol-
gálni a duplájára nôtt igényt. A meglévô 
épületrészhez kapcsolva babakocsi tá-
roló, orvosi szoba, elkülönítô, nagyobb 

gyermek átadó-öltöztetô, elôtérbôl nyíló 
szülôi WC készül, valamint hulladéktá-
roló, személyzeti WC, és a játszóudvarról 
megközelíthetô gyermek WC-t alakítanak 
ki. Az elnyert pénzbôl az építkekezés 
mellett jut még az átadók, fürdôszobák, 
csoportszobák felszereléseire, valamint 
készségfejlesztô, nagymozgást, finom 
motorikát fejlesztô, alkotó, udvari játé-
kok és mesekönyvek beszerzésére is. Az 
új épületszárny várhatóan ôszre készül 
majd el.

Szintén uniós támogatást nyert az 
önkormányzat a Széchenyi Ifjúsági Kö-
zösségi Központ létrehozására. Az elnyert 
közel 47,5 millió forintból egy korszerû, 
többfunkciós ifjúsági közösségi tér épül. 
A fejlesztés során a Széchenyi utca 24. 
szám alatti, közismert nevén a Széchenyi 
udvarban található, rossz állapotú, egy-
kor ipari célokat szolgáló épületrészeket 
elbontják. A funkciójukat vesztett, üre-
sen maradt ipari helyiségeket felújítják 
és egy új épületszárny hozzáépítésével 
létrehozzák a Széchenyi Ifjúsági Kö-
zösségi Központot (SZIKK), amely ren-
dezvényeknek, klubfoglalkozásoknak, 
kisebb összejöveteleknek, képzéseknek 
és más szabadidôs programoknak ad 

majd otthont. Az épületben ki-
alakításra kerül 
egy klubszoba, 
egy rendezvény-
terem, valamint 

egy oktató- és elô-
adóterem. Az építési 
munkálatok tavasz-
szal kezdôdnek meg 
és a tervek szerint 
ôsszel fejezôdnek 
be. 

Közösségi élet

Oktatás

Oktatás

Klubélet a nyugdíjaSoKnál

Két ameriKai a
KiStérSégben

épül Sándorfalva

A közösséghez tartozás, a szabadidô hasznos eltöltése, újdonságok tanulása 
az idôsek számára sem lebecsülendô jelentôségû. A Szegedi kistérség több-
célú társulása Humán Szolgáltató központja többféleképpen is gondoskodik 
a nyugdíjasokról. klubokat mûködtet például, ahová közösségbe járnak az 
idôsek, mûvelôdnek, szórakoznak, miközben figyelnek rájuk, segítik, gon-
dozzák ôket. A nyugdíjas klubok életével az egyik szegedi intézményben 
ismerkedtünk. 

Amerikaiakkal viszonylag ritkán találkozni a szegedi kistérségben, az 
pedig végképp keveseknek adatik meg, hogy nyelvtudásukat angol anya-
nyelvûek segítségével tökéletesítsék. A Szegedi kistérség többcélú társulá-
sa közoktatási intézménye a települések összefogásának köszönhetôen két 
amerikai anyanyelvi lektort foglalkoztat, akik az összes tagintézményben 
megfordulnak. két fiatal hölgyrôl van szó, akik az Egyesült államokban 
frissen szerzett tudásukat elsôként magyarországon teszik próbára.

Az elkövetkezendô idôszakban több jelentôs építkezés is kezdôdik Sán-
dorfalván, mivel a település jelentôs fejlesztési forrásokat nyert különféle 
pályázatokon. Fejleszteni fogják a bölcsôdét, megépül a Széchenyi ifjúsági 
közösségi központ és a komplex szociális szolgáltatóház.

Házi Könyvtár, számítógép, Közös programoK

nyelvtudás elsô Kézbôl

A Szegedi Kistérség Többcélú Társu-
lása (SZKTT) Humán Szolgáltató Köz-
pontjához Szegeden 10 nyugdíjas klub 
tartozik. Ezeket 5 gondozási központ fel-
ügyeli, mindegyikhez 2-2 klub tartozik, 
mutatta be a rendszert Major Andrea, 
a 2. számú gondozási központ vezetôje. 
Az általa irányított központhoz tarto-
zik a Kereszttöltés utcai, és a Gáspár 
Zoltán utcai nyugdíjas klub. Mindkettô 

Az ELLátáS rENdSzErE
teljes kihasználtsággal mûködik, elôbbi 
55, utóbbi 35 taggal. Major Andrea és 
munkatársai Felsôvároson és Északi-vá-
rosrészben 112 ember házi gondozását, 
valamint 392 fô szociális étkeztetését is 
végzik. Az SZKTT Humán Szolgáltató 
Központja üzemelteti a kiskundorozsmai 
családsegítô házat, amely a helyin túl a 
szatymazi, a zsombói, a domaszéki és 
a dóci idôsgondozást is végzi. 

A két anyanyelvi lektort a Central 
European Teaching Program nevû ame-
rikai nonprofit szervezet közvetítette ki 
a szegedi kistérségbe. A szervezetet egy 
korábban hazánkban is tanító amerikai 
nyelvtanár hozta létre, fölismerve az 
anyanyelvi lektorok jelentôségét. Jelen-
leg 68 olyan amerikai tanár dolgozik az 
országban, akiknek ôk találtak állást. 
A szegedi kistérségi intézményben ok-

kiközvEtítEtt LEktorok
tató két tanár az összes tagiskolában 
tanít. Olyan diákokkal beszélgetnek 
a magyar oktatók által elôzôleg meg-
tanított témákról, akik valamelyest 
már ismerik az angolt. A gyerekeket 
a gyakorlati kommunikációra nevelik 
úgy, hogy nincs jelen tolmács. A két 
lektort mentortanáruk, Erdélyi Ágota 
segíti a munkában és a hazájuktól távoli, 
mindennapi boldogulásban. 

Major Andrea Simon Lajosné

A bölcsôde látványterve

Ifjúsági Központ látványterve
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Jó úton jár a városvezetés, amikor 
Szegeden folyamatosan bôvíti a kerék-
párút-hálózatot és fejleszti a közösségi 
közlekedést – ez derült ki egy közelmúlt-
ban napvilágot látott felmérésbôl. 1000 
embert kérdezett ki alaposan utazási 
szokásairól a Cowi Magyarország Kft. 
A vizsgálatból kiderült: a megkérdezet-
tek 47 százaléka trolival, busszal vagy 
villamossal, 22 százaléka autóval, 22 
százaléka gyalog, 9 százaléka pedig 
kerékpárral megy munkába, iskolába, 
boltba vagy orvoshoz. Nagy Sándor város-
fejlesztési alpolgármester meglepôdött 
a 22 százalékos autóhasználaton, mert 
elmondása szerint az uniós átlag 30 
és 40 százalék között van. Elmondta: a 
kerékpáros forgalom megháromszoro-
zódott az elmúlt öt-hat évben Szegeden. 
Szerinte a fenti arányszám azt mutatja, 
hogy élhetô a város.

– A városi közlekedésben a kerékpár 
preferált közlekedési mód, hiszen keve-
sebb helyet foglal el, mint például az autó, 

és egészségesebb, környezetbarátabb 
közlekedési eszköz is. Azt szeretnénk 
elérni, hogy Szegeden legalább olyan 
feltételekkel lehessen kerékpározni, mint 
autózni – hangsúlyozta Nagy Sándor. 
Azzal, hogy a város lakóövezeteinek két-
harmada már a 30-as zónához tartozik, 
eleve kerékpár- és környezetbarát terü-
leteket alakítottak ki. Emellett célként 
tûzte ki a városvezetés, hogy a nagy 
forgalmú utak mellett is biztosítsa a 
kerékpáros közlekedést. A már korábban 
megépült kerékpárutakat összekötötték 
vagy hamarosan összekötik a városban, 
ezzel egy összefüggô bicikliút-hálozat 
jön létre Szegeden. 2003 óta közel 20 
kilométer kerékpárutat építettek, jelöl-
tek ki Szegeden. Nagy Sándor elmond-
ta: nem csupán a kerékpárút építésére 
használt forrásokat használták fel, de a 
városrehabilitációs vagy az elektromos 
közösségi közlekedési programhoz kap-
csolódó projektek során is épült, épül 
bicikliút – így például a Szabadkai úton 

vagy a Boldogasszony sugárúton. 2003 
óta közel 1 milliárd forintot fordított a 
város kerékpárutak építésére, bôvítésére, 
felújítására és kijelölésére. Mindemellett 
az utóbbi években kerékpártámaszokat 
hoztak létre, alakítottak ki a Belvárosban. 
Ez a program idén is folytatódik, a for-
rásokat elkülönítették a 2010-es városi 
költségvetésben. A városfejlesztési alpol-
gármester hangsúlyozta: az elektromos 
közösségi közlekedési projekt részeként 
fedett kerékpártárolók is épülnek majd 
a fontosabb tömegközlekedési vonalak 
végállomásán.

Nagy Sándor felhívta a figyelmet arra, 
hogy nem csupán a városban fejlesztik 
a kerékpárút-hálózatot, de a szegedi 
kistérség irányába is. Például az 5-ös 
út mellett, Szatymaz felé. A terveik sze-
rint idén a logisztikai központig építik 
majd ki a bicikliutat. A Sándorfalvi út 
mellett is terveznek kerékpárutat, amit 
átvezetnek majd az autópályán. A Sze-
gedrôl kivezetô utak mentén már több 
helyen fut kerékpárút, így el lehet jutni 
biciklivel Deszkre, a Maty-érig, Sziksósig 
és Röszke felé Szentmihályig, ahol utá-
na a gáton megy tovább az út, amely jól 
használható. A tervek szerint Algyôig az 

M43-as autópálya beruházója, a Nemzeti 
Infrastruktúrafejlesztô Zrt. építteti meg 
a kerékpárutat.

A fent említett felmérés szerint munka-
napokon 38-39 ezren járnak be Szegedre 
a környezô településekrôl. Közülük 2000 
embert kérdeztek arról, mivel jön be 
a megyeszékhelyre. Kiderült: 46 szá-
zalék busszal, 44 százalék autóval, 10 
százalék pedig vonattal, kerékpárral 
és motorral jár be Szegedre dolgozni, 
tanulni. Vonattal Szatymazról, Kiste-
lekrôl és Vásárhelyrôl, kerékpárral és 
robogóval pedig Deszkrôl és Röszkérôl 
járnak be Szegedre. Vagyis onnan jön-
nek kétkerekûvel Szegedre, ahol már 
van kerékpárút.

Deszk minden téren ezer szállal kö-
tôdik Szegedhez, amely infrastrukturá-
lisan rengeteget jelent a ma már 3500 
lelket számláló falunak, ahová folyama-
tosan költöznek ki a megyeszékhelyrôl. 
Deszk és Szeged között már több mint tíz 
esztendeje van kerékpárút, amit sokan 
használnak. A tervek között szerepel 
egy, a szerb-magyar határon átnyúló 
kerékpárút építése. Errôl a múlt havi 
számunkban szót ejtett Putnik Lázár 
újszentiváni polgármester, aki elmond-
ta, hogy Tiszaszigettôl a szôregi Hô-
sök teréig futna a bicikliút. A szegedi 
kistérség koordinálásával az Eurovelo 

programban építik majd meg a Szeged 
és Ópusztaszer közötti 26 kilométeres 
kerékpárutat. Kakas Béla sándorfalvi 
polgármester már nagyon várja a bi-
cikliutat, mert az szerinte turisztikai 
és gazdasági szempontból sokat hozhat 
Sándorfalvának. A polgármester úgy 
tudja, hogy a tervek már készülnek, s 
jövôre indul a beruházás. Kakas Béla 
elmondta, hogy a Sándorfalva és Szaty-
maz közötti 5 kilométeres kerékpárút 
megépítését is tervezik.

A kerékpárutak fejlesztése mellett az is 
fontos, hogy az idelátogatókat megfelelô 
kiszolgáló létesítmények fogadják, mondta 
Ujhelyi István országgyûlési képviselô, 
akinek választókerületében, az Újszegedi 
Ligetben, uniós pályázatnak köszönhe-
tôen a kerékpárosok magas színvonalú 
kiszolgálását biztosító pihenôhely épül. 
Sajnos nekem kevés idôm van arra, hogy 
két kerékre pattanjak, de látom és tapasz-
talom, hogy egyre többen választják ezt a 
közlekedési eszközt, mondta a politikus. 
Éppen ezért fontos ez a projekt, mivel a 
kerékpáros turisztikai háttér-infrastruk-
túra fejlesztésével hozzájárul ahhoz, hogy 
Szeged valóban a hazai és a nemzetközi 
kerékpáros turizmus egyik elismert és 
látogatott megállóhelye legyen.

A projekt keretében többek között meg-
épül majd az Újszegedi Liget – Játékok 
Kertjében egy kerékpáros fogadóállomás, 
pihenôhely, gyorsszerviz és kölcsönzô. A 
kialakításra kerülô közel 60 m2-es épület-
ben az akadálymentes közlekedés biztosí-
tott, valamint a jogszabályi elôírásoknak 
megfelelôen 2 db akadálymentes parkoló 
is tartozik majd az épülethez.

A fogadóállomás mellett található kerék-
páros akadálypályát is továbbfejlesztik, 
valamint 4 kerékpáros túraútvonalat jelöl-
nek ki és ezek mentén kerékpártárolókat 
helyeznek el. A Játékok Kertjében található 
kerékpáros akadálypálya felújításával és 
a használaton kívüli csónakázó medence 
akadálypályává történô átalakításával 
Magyarország egyik legszínvonalasabb 
extrém kerékpáros tere jön létre. E terület 
így alkalmassá válik nemzetközi szintû 
versenyek megrendezése, de mint önálló 
turisztikai attrakció is komoly vonzerôt 
jelent majd a kerékpárosok számára.

Ujhelyi István elmondta, a beruházás 
várható költsége 100 millió forint, amelyet 
egyrészt saját forrásból, másrészt pedig 
uniós pályázatból fedez a város. A létre-
hozott létesítmények üzemletetését az Ön-

kormányzat 
saját maga ál-
tal fenntartott 
intézmények 
bevonásával 
b i z t o s í t j a 
majd.

A képviselô 
hangsúlyozta, 
a beruházás 
megvalósításával az Önkormányzat egy 
fontos közcélú fejlesztést hajt végre, azaz 
nem a profitszerzés az elsôdleges cél-
kitûzés, hanem az egészséges életmód 
iránti figyelem felkeltése az aktív sza-
badidôs tevékenységek által, valamint a 
környezettudatos szemlélet elterjesztése 
a kerékpározás, mint az egyik leginkább 
környezetbarát közlekedési forma nép-
szerûsítésével.

Az elmúlt években sok-sok milliárd forin-
tot költött az önkormányzat, a kormány és 
maguk a lakók is a panelházak rekonstruk-
ciójára. Ahhoz, hogy az életminôség tovább 
javuljon szükség volt többek között a közös-
ségi közlekedés színvonalának emelésére 
is. Éppen ezért pályázott az önkormányzat 

a Tajáni Víztorony tér felújítására, 
mondta 

lapunknak Botka László polgármester. A 
közel fél milliárdos beruházás keretében 
elbontották a régi, csúnya, korszerûtlen 
bódésort. Ennek helyére a 232 négyzet-
méteres utasforgalmi épület és az üzlethe-
lyiségek kerültek. A területen kialakítottak 
egy új bazaltbeton buszparkoló, valamint 
16 P+R parkolót is. Emellett megújult a 
teljes utastájékoztató, a térfigyelô és a 

közvilágítási rendszer. A tér zöldebb 
is lett: a díszburkolatot közel 
3000 négyzetméter gyep, 450 

négyzetméteren cserje és 32 új 
fa egészíti ki. Az akadálymen-
tesítés is elkészült, a járdákba 
és peronokba a mozgásukban 
korlátozottaknak illesztettek 
speciális sávokat. 

A Víztorony tér felújítása összekapcso-
lódik a szintén uniós támogatással meg-
valósuló elektromos tömegközlekedési 
nagyprojekttel. A legforgalmasabb szegedi 
buszjáratot, a 10-est felváltó új trolivonal 
végállomását is itt alakítják ki. Nyáron pe-
dig a Szegedi Vízmû Zrt. saját forrásaiból 
felújítja a tér közepén álló víztornyot, így 
válik teljessé a beruházás.

Botka László hangsúlyozta: a felújítás-
nak köszönhetôen a környékben lakók egy 
sokkal kulturáltabb, a saját lakásaiknak is 
magasabb értéket biztosító környezetben 
élhetnek. Ez a felújítás jól illeszkedik az 
idén befejezett több mint 1 milliárd forintos 
Tarjáni rehabilitációs programhoz, amely-
nek keretében a városrész közterületei 
szinte teljesen megújultak. 

Régi álom válik valóra a Szegedi Kis-
térség Többcélú Társulás Humánszolgál-
tató Központ Kálvária tér 8. szám alatti 
telephelyének átalakításával.

A kétszintes, belvárosi kúria épület 
mûszaki állapota nem megfelelô, fel-
újításra, akadálymentesítésre és bôví-
tésre szorul. Eredetileg nem szociális 
intézménynek készült, így érthetô, hogy 
átalakítása indokolttá vált. Az épületben 
jelenleg a földszinten a húsz férôhelyes 
(100%-os kihasználtsággal mûködô) Fo-
gyatékosok Nappali Intézménye (FONI), 
a felsô szinten idôsek klubja mûködik. A 
fejlesztést követôen a negyven férôhelyes 
idôsek klubja létszáma átcsoportosításra 
szorul más szegedi idôsek klubjaiba. 

Az átalakítás mûszaki oka az ingatlan 
rossz állapota, a nem megfelelô szociális 
helyiségek, az akadálymentesítés hiánya, 
felszereltség elégtelensége, az udvarok 
elhanyagoltsága. Emellett a gépjármû 
hiánya nehezíti a szakmai munkát, az 
ellátottaknak nyújtható programlehe-

tôségeket leszûkíti 
és nem mellesleg a 
tárgyi felszereltség 
sem megfelelô.

Mint említettük, 
az épületben rendel-
kezésre álló tárgyi 
feltételek sem meg-
felelôek, szükség van 
az épület belsô terei-
nek, és az udvarainak 
rendbetételére, továb-
bá  elengedhetetlen 
az IKT eszközökkel való felszerelés a 
gyors, korszerû kapcsolattartás, informá-
cióáramlás és a kistérségi informatikai 
hálózatba való bekapcsolódás miatt.

További cél az olyan intézményi kör-
nyezet kialakítása, ahová a fogyatékos 
emberek könnyedén eljuthatnak, a biz-
tonságos környezetben bátran közleked-
hetnek. A betegek önállóságának fenn-
tarthatósága miatt különbözô mozgás-, 
beszéd, foglalkoztatási terápiákkal olyan 

készségek kifejlesztését és megerôsítését 
is elérhetik a jövôben, amelyek a munka-
vállalás szempontjából is szükségesek. 
Szabadidôs programok szervezését, egyé-
ni és csoportos foglalkozásokat tudnak 
a jövôben biztosítani. 

Többfunkciós feladatot ellátó intéz-
ményre van szükség. Az intézményben 
lehetôség lesz az önkiszolgálásra részben 
képes, felügyeletre szoruló fogyatékos 
személyek napközbeni tartózkodására, 
ellátására, szabadidôs programok szerve-
zésére, csoportmunkára, higiéniai szük-
ségleteik kielégítésére és a napközbeni 
étkeztetés biztosítására. A fogyatékos 
ellátás során az intézmény komplexen 
épül be az egészségügyi és a szociális 
ellátó rendszerbe.

Az épület átalakítása során az emele-
ten a jelenlegi szobák helyén úgynevezett 
foglalkoztatókat alakítanak ki, továbbá 
mindkét szinten új, akadálymentesített 
mosdót, illetve az épületet teljes körûen 
akadálymentesítik, melynek részeként 
a szintek közötti közlekedést egy lift is 
segíti majd. 

Az épület felújítása során nyílászá-
ró-, padlóburkolat csere, homlokzati 
hôszigetelés és új tetôhéjazat készül. 
Az épület fûtés- és szellôzôrendszerét 
korszerûsítik, új elektromos hálózatot 
építenek ki.

A projekt része két személygépjármû 
beszerzése, amellyel az ellátottak szál-
lítása oldódik meg, hiszen az ellátásokat 
a Szegedi kistérség településein élôk is 
igénybe vehetik a jövôben. 

Közlekedés

Közlekedés

Közlekedés

Szociális ellátás

egyre többen járnaK KétKeréKen 

Két KeréKen
Szegeden

Szépülô vároSréSzeK

fejlôdô SzociáliS ellátáS

Szegeden 2003 óta közel 1 milliárd forintot fordítottak kerékpárutak 
építésére, felújítására és kijelölésére. A megyeszékhelyen mintegy 20 kilo-
méterrel bôvült a kerékpárút-hálózat. ám nem csupán a városban fejlesztik 
a kerékpárutakat, hanem a szegedi kistérségben is. 

megHáromszorozódott a KeréKpáros forgalom szegeden,
aHol 1 milliárd forintot KöltötteK biciKliutaKra

Kerékpárutak...

A Kálvária sugárúti épület

Az új forgalmi épület
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A szabálymódosítások az eddigiek-
nél is nagyobb biztonságot próbálnak 
nyújtani a gyalogátkelôhelyeken A ko-
rábbinál nyomatékosabb rendelkezés 
szerint a zebra felé tartó autósok csak 
olyan tempóban haladhatnak, hogy az 
átkelô elôtt bármikor képesek legyenek 

megállni. Indokolt esetben jelzôtábla 
is korlátozhatja a zebra megközelítési 
sebességét.

Az új elôírások a tömegközlekedési 
eszközökrôl leszálló utasokat is jobban 
védik. A KRESZ ezentúl a villamos-meg-
állóhelyek közelében kötelezô fokozott 

figyelmet más, menetrend szerint köz-
lekedô jármûvek és az iskolabusz meg-
állóhelyeire is kiterjeszti. A táblával 
megkülönböztetett iskolabuszok környe-
zetében a fel- és leszállás ideje alatt az 
autósok csak lassabban közlekedhetnek. 

Részletes szabályok vonatkoznak a 
közösen használt gyalog- és kerékpár-
utakra. A burkolati jellel kettéválasztott 
gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok 
és kerékpárosok csak az út számukra 
kijelölt részén közlekedhetnek. A mó-
dosítás új sebességhatárokat vezet be a 
kerékpárokra. A közösen használt úton 
a máshol érvényes 30-50 km/óra helyett 

csak maximum 20 km/órával haladhat-
nak a biciklisták. A gyalog- és kerék-
párúton egyik fél sem akadályozhatja, 
veszélyeztetheti a másik forgalmát. 

A módosítás lehetôséget ad a „Kor-
látozott forgalmú övezet” jelzôtáblák 

„Lakott terület kezdete” jelzôtáblával 
együtt történô kihelyezésére. Ezzel a 
nagy forgalmú utak települési átkelô 
szakaszain a teljes lakott területre ér-
vényes forgalomcsillapítás valósítható 
meg. A megjelölt súlyhatárt meghaladó 
legnagyobb össztömegû tehergépkocsik 
ezeken az útszakaszokon nem közle-
kedhetnek. 

Lepkék a kertben
Igazán szép látvány, amikor a kertek 

virágain lepkék táplálkoznak. Minél több 
példányuk, és több fajuk, annál szebb 
és érdekesebb a látvány. Csupán annyi 
a teendônk, hogy olyan egynyáriakat, 
évelô növényeket ültessünk, amelyek 
igazi lepke-éttermek! Ilyenek például a 
nyári orgona (Buddleia fajok) különbö-
zô változatai, amelyek nem csak élénk 
színükkel, hanem nektárgazdagságuk-
kal is sok lepkét csalnak a kertünkbe. 
Néhány évvel ezelôtt az is elôfordult, 
hogy Újszentiván virágzó öreg hársfáit 
egész lepke-felhôk lepték el. A kísérle-
tezô kedvûek próbálkozhatnak olyan 
itatók kihelyezésével, amelyet tömény 
cukros (mézes) folyadékkal töltenek fel. 
Ezeknek az üveg-edények vékony csepeg-
tetô csövét az ügyesebbek színes virágot 
utánzó filc-szirmokkal díszíthetik. A 
színeket és a formákat gazdagon lehet 
kombinálni!

Sün-tanya
Amikor kertes házba költöztünk, na-

gyon szerettük volna, ha megtelepszik 
a kertünkben egy sün család. Az elsô 
évben még csak a környéken sem lát-
tunk. Aztán az egyik este a macskáink 
és a kutyánk kíséretében megjelent egy 
sün az udvarban. Késôbb derült ki, ehhez 
a drótkerítés sérülése is kellett. Ha már 
bejutott, biztosítottuk neki, hogy bármi-
kor szabadon eltávozhasson a kertbôl. 

De igyekeztünk minél több természetes 
búvóhelyet is biztosítani számára. A leg-
jobb megoldás egy elhagyatott farakás, 
amelyben megfelelô méretû járatokat 
kell hagyni az állat számára. Tökéletes 
búvóhely, ha a földön heverô faágakra 
száraz lombot, füvet halmozunk a kert 
egyik nyugodtabb szegletében. A kom-
posztnál sok táplálékot talál: férgeket, 
pajorokat, gilisztát, csigákat. De az édes 
gyümölcsöt is kedveli, csakúgy, mint a 
macskának kitett tejet. Nyáron sokszor 
hallani a nyitott ablaknál, amint gyako-
ri fújtatások közepette lefetyeli a tejet. 
Tavasszal legyünk óvatosak, amikor a 
kertet rendezzük, mert a több éves fa-
rakások közt, vagy az öreg omladozó 
tyúkólak alatt gyakran sünök tanyájára 
bukkanhatunk. Kár lenne zavarni ôket! 
Akár deszkából is készíthetünk egy ládát, 
tetôvel, oldalán jókora nyílással, ame-
lyet rôzsével, lombbal takarva tehetünk 
természetközelivé.

odú denevéreknek
Mesterséges odúkat azért készítünk, 

mert egyre kevesebb az olyan öreg fa, 
amely odvaival elegendô otthont nyújthat 
az odúlakó állatoknak. Természetesen 
nem csak madaraknak, hanem emlôs 

állatoknak is készíthetünk lakást, ha 
nincs odvas fa a közelben. A pelék gyak-
ran elfoglalják a madarak számára kitett 
faládákat, amelyben megfelelô fészket 
alakítanak ki maguknak. A denevérek 
számára azonban kissé másabb otthonra 
van szükség. A képen is jól látható, hogy 
a bejárat az építmény alján van. Az is 
látható, hogy több válaszfal található 
benne, amelyek közé egyszerûen alul-
ról felmásznak a bérlôk. Megkönnyítve 
a mászást keresztbe keskeny léceket, 
vagy hálót kell felerôsíteni a válaszfalak 
belsô oldalára. Az odúkat felakaszthatjuk 
a kertben egy magasabb fára, felerôsít-
hetjük a házfalra is. Bármennyire is a 

„nemszeretem állatok” közé tartoznak 
a denevérek, sok rovart pusztítanak, 
megérdemlik a védelmet, a segítséget. 
Kiváló lehetôség megfigyelni a ki-be 
mozgó denevéreket az odú aljánál!

komposztálás
Egy kertes házban nagyon sok olyan 

hulladék keletkezik, amely újra felhasz-
nálható, s szemben a városi lakások-
kal, még helyet is találunk a kertben az 

összegyûjtésére, az újrahasznosítására. 
Azokról a zöld hulladékokról van szó, 
amelyeket összegyûjthetünk a konyhá-
ban, vagy a szobában, ha a dísznövények 
elszáradt leveleit leszedjük. A zöldségek 
és gyümölcsök tisztításakor, darabolá-
sakor a maradékot gyûjtsük külön egy 
edényben, amelyhez hozzátehetjük még 
a tea filtereket, a kávézaccot, a tojáshéjat 
is. Sose keverjük közé a fôtt zöldségeket, 
húsos és zsíros maradékokat. Célszerû 
naponta kivinni a kert egy árnyékosabb 
zugában felállított komposztálóba. Itt 
rétegezzük a konyhai, magasabb nedves-
ségtartalmú növényi részeket a kertbôl 
kikerülô, kissé szikkasztott, szárazabb 
nyesedékekkel. Ne ömlesszük egybe csak 
a konyháról kihozott zöld hulladékot, 
mert az csak megpenészedik, megromlik. 
Ha új komposzthalmot készítünk, alulra 
célszerû durvább szárú kerti gyomokat, 
fanyesedéket helyezni, lehetôleg szellô-
sen. Erre rétegezhetjük a már említett 
zöld maradékokat, lombot, száraz kórókat, 
levágott füvet. Beteg, fertôzött növényt, 
gyümölcsöt ne tegyünk a komposztra, 
azt dobjuk ki, vagy égessük el, ha már 

megszáradt. Fontos, hogy megfelelôen 
szellôzzön a komposztálónk, de olykor 
ásóvillával megforgathatjuk, fellazíthat-
juk a halmot. Vigyázzunk, hogy nyáron 
ne száradjon ki a halom, ezért érdemes 
mindig takarni azt. Leggyakrabban fából 
készül a komposztáló, de téglából (legyen 
hézagos), dróthálóból is építhetünk. Akik 
nem szeretnek barkácsolni, készen mû-
anyag edényt is beszerezhetnek. Ha a 
kertben sok a fa, és sok az ágnyesedék, 
akkor érdemes aprítót is beszerezni, ami 
apró darabokká zúzza össze a vasta-
gabb ágakat is, ezzel meggyorsíthatjuk 
a komposztképzôdés folyamatát. Ha min-
dent jól csináltunk néhány hónap múlva 
felhasználhatjuk az általunk készített 
komposztot a szobanövények átülteté-
séhez, a virágágyásokhoz, vagy a vete-
ményhez. Mindeközben számos élôlény 
talál otthont magának, táplálékforrást 
jelent, valamint a komposztképzôdés 
során keletkezô hô megfelelô védelmet 
jelent egyes állatfajok számára még a 
téli kemény fagyok alatt is. Egy kom-
posztálóban télen a -15 fokos hidegben 
a halom közepében kellemes meleg van!

Zöld sarok

Közlekedés

Munka világa

Új SzabályoK a KözleKedéSben (3. réSz)

„zöld” KerteK (ii. réSz)

2010 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 
érintô változásokat januárban, az autósokra és a motorosokra vonatkozó leg-
fontosabb rendelkezéseket februárban tekintettük át. Sorozatunk zárásaként 
ezúttal a gyalogosokról lesz szó.

foKozot tabb védelem a gyalogosoK naK

Sün, fotó: Turai Kincsô

Denevérodú

Denevérodú

Komposztáló

Az elsôdleges munkaerôpiacról szinte 
teljesen kiszorultak számára kínál átme-
neti foglalkoztatást Újszentivánon a köz-
munka. A munkanélküliek számára ez 
egy állomás: hiszen jobb a munka, mint a 
segély, még ha minimálbér is. Egy ugró-
deszka: hiszen, ha az ember talál jobb 
kereseti lehetôséget tovább léphet. Az 
önkormányzatnak is az a szándéka, hogy 
minél kevesebb munkanélküli legyen, és 
ezért indította ezt a programot. Putnik 
Lázár polgármester elmondta: értéket te-
remtenek a településen a közmunkások, 
hiszen járdát építenek, hulladékgyûjtôt, 
pihenôpadot, virágtartót készítenek és 
sok egyéb, a településen mindennap ellá-

tandó feladatot végeznek el. A település 
elsô embere büszke az önkormányzat 
közmunkásaira. Újszentivánon kiemelt 
szerepet szánnak a foglalkoztatásnak, 
mert mint mondják, segély helyett in-
kább munkát szeretnének adni. Igaz a 
munka egy fôre vetítve az egy hónaptól 
az egy évig terjed, mégis az emberek-
nek jól esik, hogy lehetôséget kapnak a 
munkavégzésre. A közfoglalkoztatást 
persze egy település nem tudja segítség 
nélkül megoldani. A polgármester rend-
szeresen tartja a kapcsolatot a Dél-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ Szegedi 
Kirendeltségével. A kirendeltség veze-
tôje Borbélyné Nagy Mária, valamint 

munkatársai sokat segítettek, segítenek 
abban, hogy sikeresen szerepeljen az 
önkormányzat a foglalkoztatásra kiírt 
pályázatokon. 2010-ben több mint 30 
fônek biztosított munkát a település. A 
munkavállalók bére közel 22.500.000 Ft, 
amibôl a támogatás 18.900.000 Ft. Ebbôl 
is látható, hogy az önkormányzatra esô 
önrész 3.600.000 Ft, amit a településnek 
kell okosan kigazdálkodnia.

SzociáliS Segély helyett
KözmunKa
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Az ôszi szezonban a vártnál is gyen-
gébben szerepelt a Röszke SK a Csongrád 
megyei elsô osztályban, az együttes 
ugyanis a félidôben csak a 14. helyen áll. 
A csapat mindössze négy sikert aratott, 
emellett egy döntetlen és tíz vereség 
rontja a statisztikát. A klub szakosztály-
vezetôje, Papdi László sem elégedett az 
eddigi produkcióval:

- Az ôszi teljesítményünk valóban gyen-
gére sikerült. Az összképen nagyon so-
kat ront, hogy októberben egymás után 
két súlyos vereségbe is beleszaladtunk. 
Elôbb hazai pályán kaptunk ki 7-1-re az 
Ásotthalomtól, majd Kiszomboron egy 
9-1-es kiütéses kudarc részesei voltunk. 
Amatôr csapat vagyunk, de a saját kee-
teinken belül megbüntettük a társaságot. 
Az edzôváltás szóba sem került, hiszen 
a szakmai stáb és a játékosok közösen 
vállalták a felelôsséget.

A Röszke SK kapta a legtöbb gólt az 
ôsszel, összesen negyvenötöt. Ami pedig 
a támadójátékot illeti, egy igazi góllövô 
csatár nagyon hiányzik a keretbôl. A 
két legeredményesebb röszkei, az egy-
aránt öt-öt találatos Tanács Attila és 
Szalma István is csak a 21. helyen áll a 
góllövôlistán. A csapat két meghatározó 
játékosát is nélkülözni kényszerült az 
ôsszel sérülés miatt. Sztuparity Gábor 
három, Papdi Csaba pedig mindössze 
egy mérkôzésen léphetett pályára az 
elsô 15 fordulóban.

- Mindkét futballista felépült sérülésé-
bôl, így tavasszal már számíthatok rájuk 

– mondta Papdi László. A télen négy játé-
kost (köztük egy ifit) igazoltunk. Hatala 
Ákos Szerbiából jött hozzánk, de a játék-
engedélyét még nem kaptuk meg, így ô az 
elsô fordulóban még nem játszhatott. Az 
Algyôbôl érkezett Szabó Ádám és a Tisza 
Volánban nevelkedô Markó Tibor ellenben 
ott volt a SZVSE elleni kezdôcsapatban.

A Röszke SK együttesére a Gyála-
rét-SZVSE várt az elsô tavaszi mérkôzé-
sen. A Felsô Tisza-parti stadion mûfüves 
pályáján a liga egyik legjobbja 2-0-ra 
legyôzte a csapatot. 

- Apró momentumok döntöttek a meccsen 
-jegyzi meg a szakosztályelnök. A játékban 
nem volt nagy különbség a két csapat 
között. A 65. percben egy szerencsétlen 
megpattanó lövésbôl kaptuk az elsô gólt. 
Ezután mi támadtunk, voltak helyzeteink, 
de a futball örök törvénye most is érvénye-
sült, a hajrában az SZVSE még egyszer 
betalált. Sajnos érzôdött rajtunk a meccs 
hiány.  A felkészülést idôben elkezdtük, 
még január közepén, de a leszervezett 
találkozókkal nem volt szerencsénk.  Egy 
mérkôzést hóban, egyet pedig mûfüvön ját-
szottunk, a Bordány elleni összecsapásunk 
pedig a pálya használhatatlansága miatt 
elmaradt. A mûfüves pályák bérlése egy 
vagyon, ezt a költséget az egyesületünk 
nem tudta vállalni, ezért és a zord idôjárás 
miatt játszottunk csak három meccset a 

tavaszi rajt elôtt. A fiúk számára felüdülést 
jelentett a heti egy tornatermi labdás fog-
lalkozás, hiszen a szabadtéren szinte csak 
futás szerepelt a programban.

A majdnem négy hónapos téli szünet 
általános betegsége a magyar futballnak. 
Emellett a Röszkét is sújtják kisebb na-
gyobb problémák. Mivel a csapat többsé-
ge dolgozik vagy tanul, ezért az edzések 
általában este 18 órakor kezdôdnek. Az 
egyesületnek van ugyan világítással 
felszerelt pályája, de az nem az igazi. A 
nem éppen ideális téli felkészülés elle-
nére a csapat célja változatlan.

- Mindenképpen bent kell maradnunk a 
megye egyben – mondta el Papdi László. 
A csapat tudása alapján jobb helyezést 
érdemel a 14. pozíciónál. A tavaszi sor-
solásunk kedvezônek mondható, hiszen a 
hátsó régióban található együttesek közül 
az utolsó elôtti Dorozsmával, valamint a 
Tápé, Mindszent, Csanádpalota hármassal 
is hazai pályán játszhatunk. Kulcsfontos-
ságú, hogy ezek ellen a riválisok ellen 
minél több pontot szerezzünk. 

Márciusban a liga papíron két leg-
gyengébb csapata ellen is pályára lép 
a Röszke SK. Az együttes 20-dikán a 
sereghajtó, eddig mindössze hat pontot 
gyûjtô Szenteshez látogat, majd egy hét-
tel késôbb hazai környezetben fogadja 
a Kiskundorozsmát. Ez a két bajnoki 
akár vízválasztó is lehet, hiszen ha a 
csapat hat ponttal gazdagodna, akkor 

lényegesebben könnyebb lenne a bent 
maradás kiharcolása. Mivel a Röszke 
október tizenhetedike óta nem nyert 
bajnoki mérkôzést, ezért az elsô siker 
tényleg nagy lendületet adhatna Tanács 
Attiláéknak.

A klub az utánpótlásra is nagyon fi-
gyel. A Röszke SK saját serdülô gárdával 

most nem rendelkezik, ezért ebben a 
korosztályban a Zákányszék segítségé-
vel indított csapatot az egyesület, persze 
némi anyagi ellenszolgáltatás fejében. 
A NUPI programnak is köszönhetôen 
azonban a következô idénytôl már lesz 
annyi röszkei fiatal, akikkel meg lehet 
oldani az utánpótlás kérdését.

Egy rekonstrukciós programnak kö-
szönhetôen megújult a szentmihályi 
Móricz Zsigmond Mûvelôdési Ház ener-
getikai rendszere. Az 1920-ban épült 
házba a nyolcvanas évek elején vezették 
be a központi fûtést, így indokolttá vált 
a felújítás. A munkálatok a nyílászárók 
cseréjével kezdôdtek el 2009. szeptember 
22-dikén. Ezt követôen a fûtési rendszert 
korszerûsítették. A régi, elavult kazán 
helyére egy innovatív, úgynevezett Pel-
ler kazán került. Ez a fatörmeléket is 
feldolgozó berendezés olyan hatékonyan 
és környezetbarátan dolgozik, ameny-
nyire a technika fejlettségi foka ezt ma 
lehetôvé teszi- mondta el a projektvezetô. 
Pásztor Pétertôl megtudtuk, hogy a 43 
millió forintos beruházásra a Környezet 

és Energia Országos Program (KEOP) 
pályázatán nyert pénzt az intézet. A 
munkálatok költségeinek 50 %-át fedezte 
a KEOP és ehhez járult hozzá a szintén 
50%-os önkormányzati támogatás. Sze-
ged városa továbbá 10 millió forintot 
adott a mûvelôdési központnak, amelybôl 
az elektromos hálózatot újították fel.

Az új épület birtokbavételét 
színvonalas mûsorral ünnepelték 
a szentmihályiak. Az ünnepi ese-
mény Rigó Tibor festômûvész kiál-
lításának megnyitójával kezdôdött. 
Ezt követôen a Délikert Színház 
gyermekszínjátszói, a Szentmihályi 
Nyugdíjas Klub Tánccsoportja és a 
Délikert Napsugár Táncegyüttes lé-
pett fel. A megnyitó során átadták a 

„Szentmihály kultúrájáért” és a „Gyálarét 
kultúrájáért” díjakat.

Ünnepi köszöntôjében Botka László 
polgármester elmondta, a város az el-
múlt évek során több mûvelôdési házat 
épített, vagy újított fel többek között 
Dorozsmán, Szôregen, Tápén. Ezek so-
rába jól illeszkedik a Móricz Zsigmond 
Mûvelôdési Ház felújítása. Emellett más 
jelentôs kulturális beruházások is zajlot-
tak Szegeden, hisz megnyílt a Zeneház, 
a Reök palota, megújult az Ifjúsági Ház. 
A polgármester hangsúlyozta, a most 
átadott házat és az ünnepi mûsort meg-
nézve biztos abban, hogy jó helyre került 
a felújításra szánt összeg. Kozma József, a 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke hangsúlyozta, a Fejlesztési Tanács 
jelentôs összegeket fordított kulturális 
beruházásokra, fejlesztésekre, mert ezek 
a gazdaság támogatása, élénkítése mel-
lett nagyon fontos szerepet töltenek be az 
emberek mindennapi életében.

Sport

Kultúra

Kultúra

Szebb tavaSzra Számíta-
naK a röSzKei fociStáK

Újra birtoKba vehet-
téK a SzentmihályiaK 
mûvelôdéSi házuKat

domaSzéKi
SiKereK

Kozma József országgyûlési képviselô
és Botka László polgármester

A felújított mûvelôdési ház

A Köztársasági tér és a temetô fej-
lesztése 22,5 millió Ft-ból valósul meg, 
amelyre a „Falumegújításra és - fejlesz-
tésre” igénybe vehetô támogatás nyújt 
fedezetet. A projekt keretében megújul 
a Köztársaság tér környéke, valamint a 
temetôben egy urnafalat alakítanak ki. 
A „Vidéki örökség megôrzésére” kiírt pá-
lyázat segítségével a helyi védelem alatt 
álló Kisvasútállomás épületének három 
helyisége újul meg, és az épület nyílá-
száróit cserélik le. Az elnyert pályázati 
támogatás 6,6 millió forint.

Domaszék a Magyarország- Románia 
Határon Átnyúló Együttmûködési Prog-
ramra a romániai Pécskával közösen 
nyújtott be pályázatot. Ez a projekt a 
2010. évi hagyományos települési rendez-
vények megvalósítását segíti mintegy 95 
ezer euro támogatással.

CÉDE pályázat keretében több mint 
3,6 millió Ft összegû támogatást ka-
pott a település, amelybôl egy, az ön-
kormányzati feladatok ellátását segítô, 
kilenc személyes gépjármûvet rendelt 
az önkormányzat október 6-dikán, amit 
karácsony elôtt vettek át. 

A domaszéki önkormányzat kezdemé-
nyezésére a jelenlegi fenntartó, a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása pályázatot 
nyújtott be annak érdekében, hogy a 
bölcsôdei csoportok száma bôvülhessen. 
A pályázat - a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség honlapján szereplô információk 
szerint - a második fordulóban több mint 
113,1 millió Ft összegû támogatásban 
részesült.

A Homokháti Önkormányzatok Kis-
térségfejlesztési Társulása által beadott, 

„Homokháti Önkormányzatok közösségi 
közlekedéshez kapcsolódó összehangolt 
infrastruktúrafejlesztése” címû projekt 
több mint 276 millió Ft támogatást nyert 
el. A pályázat keretében megújulnak 
a buszmegállók, hulladékgyûjtôket és 
kerékpártárolókat helyeznek ki hat kör-
nyezô településen és Domaszéken 2010. 
június 10-éig.

Mórahalom Város Önkormányzata 
Domaszékkel és Ásotthalommal közösen 
benyújtott „Összefüggô hálózati elérést 
biztosító külterületi kerékpárút építése 
(Szeged-) Domaszék-Mórahalom-Ásott-

halom között” címû pályázata csaknem 
216,5 millió Ft összegû támogatást nyert 
el. A kerékpárút építésének domaszéki 
szakasza a Dózsa Gy. utca vonalától a Pi-
ros Rózsa Sörözôig húzódik és várhatóan 
augusztus végére készül el.

2009 májusában pályázatot nyújtott 
be a település a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által meghirdetett „Komp-
lex gyermek- és ifjúságfejlesztô szakmai 
tevékenységek programok megvalósítá-
sának támogatása” felhívásra. A projekt 
1,7 millió Ft támogatásban részesült. A 
pénzbôl a helyi ifjúsági munkát, az ifjú-
ság segítô, személyi jellegû kiadásainak 
finanszírozását lehet megoldani 2010. 
május 31-ig.

A sikerek mellett a kudarcokat is meg 
kell élnie az önkormányzatnak. A DAOP 
(Dél- Alföldi Operatív Program) program 
keretében a „Doma Rendezvényház lét-
rehozása Domaszék Községben” címmel 
nyújtott be az önkormányzat pályázatot, 
amely a hivatal mögötti épület bôvítését 
célozta volna meg. A pályázat a kért 
támogatást ugyan elnyerte, de a költség-
vetés aktualizálásakor derült fény arra, 
hogy a tervezôi költségbecslés, melyet a 
pályázati tanácsadók nem kifogásoltak, 
nem reális. A jelentôsen megnövekedett 
önrész teher, valamint az ÁFA változás 
miatt az önkormányzat végül elállt a tá-
mogatási szerzôdés megkötésétôl. 

A 2010. évi feladatok között - a koráb-
bi évekhez hasonlóan - elsôdleges az 
intézmény üzemeltetés biztosítása, a 
mûködtetés zavartalansága. Problémát 
jelenthet az adósságok törlesztése és a 
további hitel felvételek visszafizetése 
a jövôben. A beadott pályázatokhoz az 
önerô, illetve a teljes beruházás hitelbôl 
történô finanszírozása gondot jelenthet. 
2015. évtôl kezdôdôen csökken le az 
adósság szolgálat 16,7 millióra. A hitelek 
visszafizetése és a jelentôs kamat egyre 
nagyobb feladatot jelent az egyébként is 
rossz gazdasági helyzetben. 

A társadalmi és civil szervezetek tá-
mogatása, a sport valamint a kulturális 
programok támogatása továbbra is fontos 
feladata az önkormányzatnak.

domaszék önkormányzata 2009-
ben is számos pályázatot nyújtott be és 
jelentôs összegû pályázati támogatást 
nyert el. Ezek közül a legfontosab-
bakat foglaltuk össze kispéter Géza 
polgármester segítségével.

A csapat
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Hozzávalók:
250 g liszt + liszt a tészta nyújtásához
200 g cukor
170 g puha vaj
1 kg alma 
1 tojás
3 cs. vaníliás porcukor
2 cs. színtelen tortazselépor
375 ml fehérbor
300 ml almalé
tejszín, krokant a díszítéshez
zsiradék a forma kikenéséhez
26 cm átmérôjû tortaforma

Elkészítési idô: 35 perc

Sütési idô: 50 perc

Az elkészítés módja:
1. A lisztet, 125 g vajat, 150 g cukrot 

és tojást omlós tésztává gyúrjuk, majd 
30 percig hideg helyen pihentetjük.

2. A sütôt 175 ºC-ra bemelegítjük. A 
tésztát kerek formára kinyújtjuk és a 
kivajazott tortaformába helyezzük, úgy, 
hogy körben 4cm magas peremet formá-
lunk. Az almát megmossuk, megtisztít-

juk (esetleg meghámozzuk), majd vékony 
szeletekre vágjuk. A maradék vajat egy 
serpenyôben felmelegítjük, ebben az al-
maszeleteket megforgatjuk és a maradék 
cukorral megszórjuk, ezt egyenletesen 
elosztva a tészta tetejére tesszük. A sü-
tôben kb.50 percig sütjük.

3. Egy edényben a tortazselét a vaní-
liás porcukorral összekeverjük, majd a 
fehérborral és az almalével együtt fel-
fôzzük. A zselét a megsült tésztára öntjük 
és hagyjuk, hogy megkössön. Tetejét tej-
színnel, almaszeletekkel díszítjük.

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

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:

Recept

fehérboroS Sü-
temény almával

Egészségügy

Kultúra

Fejlesztések

egéSzSéghét röSzKén

roma feSztivál

KübeKháza Új Központi
fôzôKonyhája

A hagyományoknak megfelelôen Rösz-
kén az idén is megrendezték március 
elsô hetében az Egészséghetet. A Röszke 
Község Egészségvédô Egyesülete és a 
háziorvosok által szervezett szûrôvizs-
gálatok mellett kiegészítô programokon 
ismerkedhettek meg az érdeklôdôk az 
egészséges életmóddal, a prevenció, azaz 
a megelôzés fontosságával. 

Röszke Község Önkormányzata anya-
gi támogatásával biztosította, hogy a 
különbözô szûrôvizsgálatok helyben 
valósuljanak meg. Ezáltal nem kellett 
Szegedre utazni illetve hosszú hónapokat 
várni egy-egy vizsgálatra. A meghirde-
tett vizsgálati idôpontokra a Röszkei 
Teleházban lehetett jelentkezni, napok 
alatt több százan kértek idôpontot. A 
tömeges érdeklôdést példázza, hogy pl. 

a bôrgyógyászatra pótnapokat is kel-
lett szervezni. Lehetôség nyílt többek 
között helyben történô ultrahang, orto-
pédia, nôgyógyászati, szemészeti, hal-
lásszûrés, érrendszeri, urológiai, COPD, 
vastagbél daganat szûrés vizsgálatokra 
és vérvételre. A háziorvosok és asszisz-
tenseik, valamint a védônô kiemelkedô 
szakmai munkájukkal nagymértékben 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
A Szociális Szolgáltató Központ munka-
társai vércukor- és vérnyomásméréssel 
várták a lakosokat. A Százholdas Pagony 
Óvoda közössége Zöld Hetet rendezett, 
a Mûvelôdési Házban véradás volt, az 
Általános Iskolában sportnapot és tan-
konyha programot szerveztek.

Az idei Egészséghét eseményein kö-
zel 1000 fô vett részt, tehát sikeres volt, 

hiszen a település minden harmadik 
lakója fontosnak érezte a részvételt. Az 
önkormányzat anyagi támogatásával ren-
getegen jutottak el helyben, kényelme-
sen és gyorsan a vizsgálatokra, melyek 
színvonalával, az elôzetes visszajelzések 
alapján, a település lakói nagyon elége-
dettek voltak.

Február 19-dikén, reggel kilenc órakor 
a Kárász utcán rikkancsok és zenészek 
invitálták a nagyérdemût az IH Rendezvény-
központba. Az I. Roma Kulturális Fesztivál 
programjai a Ki mit tud versennyel kezdôd-
tek. A résztvevôknek ez egy egész napos 
programot jelentett. Különbözô kategóriák-
ban  - rajz, tánc, ének, hangszer, vers- és 
prózamondás - mérték össze tudásukat. A 
fellépôk azonban nemcsak a nagyelôadót, 
hanem az egész IH rendezvényközpontot 
belakták. Párhuzamosan folytak az ese-
mények, az érdeklôdôk megtekinthették a 
roma festômûvészek kiállítását, ahol nagyon 
szép képeket, festményeket és grafikákat 
láthattak. A VIP teremben panaszfelvételt 
tartottak, itt több szektort is sikerült meg-
szólaltatni: az Egyenlô Bánásmód Hatóság 
referense, Dr. Kiss Éva- diszkriminációs 
ügyekben vett fel panaszokat. Képviseltette 
magát a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat is, az 
áldozatsegítô szolgálat, Dr. Festô Szabó Ju-
dit segítségével és a TISZK képviseletében 
megjelent Vid Viktória, aki a fiataloknak 
a tanulási és pályaválasztási lehetôségeit 
vázolta és szolgált hasznos tanácsokkal. 
A szervezô Esélyek Háza irodavezetôje, 
Sisákné Krizsán Valentina a programok 

sokaságából kiemelte a vitafórumot, amely 
az egyik legtanulságosabb eleme volt a 
rendezvénynek. Ezen az egyetem, a média 
és a munkaügyi központ képviselôje is meg-
jelent. Több szempontból, több problémát 
érintô kérdésben sok jó ötlet és gondolat 
született, így az Esélyek Háza azt tervezi, 
hogy azokkal, akik ezen a tanácskozáson 
részt vettek, a jövôben munkacsoporttá 
alakulva rendszeresen tanácskoznak majd. 

Az estet egy nagyszabású cigánybál zárta, 
amelynek sztárvendége a Kossuth- díjas 
Bangó Margit volt. A mûvésznô elképesztô 
elôadása után viszont a mulatozást egy 
bombariadó miatt kellett megszakítani. A 
szervezôk mégsem keseredtek el, azt mond-
ják sikeres volt a 2010-es fesztivál, a roma 
napon idén 250 fô látogatott el az Ifjúsági 
Házba és jövôre ennél is több résztvevôre 
számítanak, valamint remélik, hogy az 
évrôl-évre megrendezett fesztivál hama-
rosan két- három naposra növi ki magát.

A szervezôk köszönetet mondanak mind-
azoknak, akik segítettek a szervezésben, 
valamint a pedagógusoknak, akik a gyer-
mekeket a Ki mit tud-ra felkészítették és 
a szakembereknek, akik munkájukkal 
segítették a rászorulókat.

Február 28-dikán szépszámú érdek-
lôdô elôtt adták át Kübekháza felújított 
Központi Fôzôkonyháját. A fejlesztést a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
2008-ban és 2009-ben elnyert pályáza-
tai és Kübekháza Önkormányzatának 
önereje tette lehetôvé.

Az elkészült és minden uniós elvárás-
nak megfelelô konyha napi 300-500 adag 
meleg étel elkészítésére alkalmas.

Az átadó ünnepségen Molnár Róbert 
polgármester a közösségi összefogás 
újabb eredményének nevezte az épület-
együttesen végzett 14 milliós beruházást, 
utalva ezzel arra, hogy a fejlesztésbôl 
nemcsak a megbízott kivitelezôk, hanem 

az „Út a munkához” program keretében 
a település lakói is kivették részüket. A 
polgármester a jövô terveirôl elmondta, 
hogy a konyha alkalmas és kész arra, 
hogy akár más települések, intézmények 
számára is biztosítson kiszállításos ebé-
det. Az ünnepségen jelen levô Németh 
Istvánné, a Kübekházáért Közalapítvány 
elnöke bejelentette, hogy a lakók által 
felajánlott 1%-ból 205 ezer Ft támoga-
tást nyújtott két új gázzsámoly meg-
vásárlásához.

Az épület belsô terveit Dénes István 
készítette, a mûszaki ellenôr Fogas Péter 
volt. A mérnökök elismeréssel szóltak a 
beruházásról, amely sok, ma még szokat-

lan belsôépítészeti elemet és technikai 
megoldást alkalmaz.

A központi konyha bejáratánál kifeszí-
tett tricolort Kucsora Tamás fôszakács 
vágta át, aki beszédében köszönetet 
mondott a beruházásért a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácsnak, az 
önkormányzatnak, a munkálatokban 
résztvevô kivitelezôknek és a helyi la-
kosoknak.

A Kistérségi Hírek februári szá-
mában megjelent „Jóbarát vendég-
lô, ahová jó betérni!” címû cikkben 
tévesen jelent meg Zsombó polgár-
mesterének neve, akit természetesen 
Gyuris Zsoltnak hívnak. Gyuris Zsolt 
polgármester úrtól és az olvasóktól is 
ezúton kérünk elnézést a hibáért!

HELyrEiGAzítáS

Fejlesztések

energetiKai KorSze-
rûSítéSeK zSombón

intézmények 2007-es teljes körû világítás 
korszerûsítését követôen, a hôenergetika 
volt soron. Ezzel igyekszünk elérni azt, 
hogy a lehetô legkisebb fenntartási költ-
ségû intézményi épületekben tanuljanak 
gyermekeink, dolgozzanak kollégáink. A 
fûtési energia megtakarításán túl nem el-
hanyagolható haszna az ablakcseréknek 
és a homlokzati hôszigetelésnek, hogy az 
épületek használóinak a komfortérzete is 
javul, valamint szebbé is válnak a köz-
intézmények – tette hozzá a polgármester.

Gyuris Zsolt elmondta, hogy szerették 
volna a pályázat elôkészítési szakaszában, 
a tervezés során az összes közintézményt 
megújuló energiaforrással ellátni, az ösz-
szes nyílászárót fából készíttetni, de a 
tervezés kiinduló alapja az elôzô évek gáz-
számlája volt. A pályázati támogatásnak 
a fejlesztés által elérhetô megtakarításból 
meg kell térülnie a pályázati kiírás sze-
rinti paraméterekkel, ezért a mûszaki 
tartalmat csökkenteni kellett. Így egye-
dül a legnagyobb melegvíz felhasználó 
intézmény, az óvoda kap napkollektoros 
használati melegvíz-elôállító és fûtésrá-
segítô rendszert. Az iskola régi, vályog 
épületszárnyának és a közösségi háznak a 
homlokzati hôszigetelése is kikerült a ter-
vekbôl. A közösségi házon ebben a projekt-
ben megvalósultak a korszerûtlen ablakok 
cseréli, amely a legnagyobb hôveszteséget 
jelentette. Az épület felújítására más pá-
lyázati kiíráson indult a település, amely 

tartalmazza a további energetikai korsze-
rûsítéseket is. A szakértôkkel egyeztetve 
az építészetileg védett épület kivételével 
mûanyag nyílászárókat terveztek, mert 
azok gondozásmentesek, karbantartási 
igényük minimális, hôszigetelô képes-
ségük lényegesen jobb, és lényegesen 
olcsóbbak is. Az így kialakított mûszaki 
tartalommal nyerte meg a pályázatot a 
település és így meg tudják valósítani az 
eltervezett célokat..

A beruházás 88 millió Ft-os bekerülési 
költségének felét pályázati támogatásból, 
másik felét államilag támogatott, nagyon 
kedvezményes kamatozású hitelbôl bizto-
sítja az önkormányzat. Ennek a konstruk-
ciónak az a lényege, hogy a gázszámla és a 
villanyszámla végösszegének a csökkenése 
(és a növekedésének elmaradása) a meg-
takarítás. Az energetikai szakemberek 
számítása szerint ez az összeg elegendô 
lesz arra, hogy az önkormányzat 10 éven 
belül visszafizesse a felvett hitelt, és még 
várhatóan valamennyi marad is a költség-
vetésben. Tehát az önkormányzatnak meg-
térül, vagyis ingyen lesz ez a beruházás.

A közbeszerzési eljáráson a a szegedi 
székhelyû Elek-Sz 1997 Kft-t nyerte el 
a munkát. A vállalkozás 2010. március 
végére vállalta a beruházás befejezését, 
amelyet úgy tûnik a szokásosnál hidegebb 
tél ellenére is tartani is tud. A polgármes-
ter kiemelte, hogy az építkezéseken, amit 
lehet azt zsombói mesterekkel végeztet el 
a fôvállalkozó. A település elsô embere 
köszönetét fejezte ki a település lakóinak, 
az intézmények dolgozóinak türelmükért, 
megértésükért és pozitív hozzáállásukért, 
amely nagyban segítette a munkálatokat 
és így azt, hogy a kitûzött célokat meg 
tudják valósítani.

A zsombói képviselôtestület célja ezek-
kel a beruházással a lehetô leggazdasá-
gosabb intézményüzemeltetés, a legjobb 
minôségre való törekvés – mondta kérdé-
sünkre Gyuris Zsolt polgármester. A köz-

zsombó község az utóbbi pár évben több százmillió forint értékben kisebb-na-
gyobb beruházásokat valósított meg. Ezek közé tartozik a közintézmények 
(iskola, óvoda, közösségi ház, egészségház, polgármesteri hivatal) energetikai 
korszerûsítése, külsô nyílászáró cseréi, homlokzati hôszigetelése illetve az 
óvodában fûtéskorszerûsítés (radiátorok és kazánok részleges cseréje, nap-
kollektorok felszerelése).
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