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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

forintból valósították meg. Az óvoda és 
az iskola kistérségi fenntartásban mûkö-
dik. Simicz József szerint ez nem csupán 
szakmailag jelentett, jelent elôrelépést, 
de kevesebb pénzbe is kerül az oktatási 
rendszer mûködtetése. Az óvodát és az 
iskolát egyébként közel 100 millió fo-
rintból korszerûsítették. A gyermekek 
és a helybeliek biztonsága érdekében 
két jelzôlámpát is telepítettek a község-
ben 20 millió forintos állami forrásból.

– A Dél-alföldi Operatív Program (DA-
OP) pályázatán nyert 120 millió forintból 
megépítettük a 43-as fôúttal párhuzamo-
san futó, 1,2 kilométer hosszú mezôgaz-
dasági összekötô út elsô szakaszát Deszk 
határától – ahol egy magánberuházó 
alakított ki 180 lakótelket – az újszegedi 
lakópark felé. A második 1 kilométeres 
szakaszt most építjük 115 millió forintból 

– mondta Simicz József. Az utak építésénél, 
fejlesztésénél maradva a polgármester 
hangsúlyozta: ebben a ciklusban közel 
50 millió forintot nyertek pályázaton a 
belterületi utak korszerûsítésére. Így a 
fôutcán építettek mintegy 1 kilométer 
hosszan és 1,5 méter szélesen díszbur-
kolatos járdát a fôtértôl a szakkórházig, 
annak reményében, hogy sétálóutcaként 
használhatják majd, ha az M43-as autó-
pálya megépültével megszûnik a hatal-
mas forgalom a 43-as fôúton.

Simicz József elmondása szerint amióta 
az Európai Unió tagjai vagyunk – 2004. 
május 1. óta – egymilliárd forintos uniós 
forrás érkezett a deszki önkormányzat-
hoz különbözô fejlesztésekre, s ugyan-
ennyi pénzt nyertek a helyi vállalkozók 
hasonló célra. – A helyi Agronómia Kft. 
több száz millió forintból épített egy kor-
szerû, EU-konform istállót klímával és 
trágyatárolóval. Egy rózsatermelô pedig 
50 millió forintos uniós forrásból rózsa-
értékesítési irodát és bemutatótermet 
alakított ki – sorolta a polgármester a 
helyi vállalkozók sikereit. Hozzátette: 
irodakorszerûsítésre és számítógépes 
hálózati rendszer kialakítására az ön-
kormányzat is komoly forrásokat nyert. 
Így jött létre a Teleház, de nemrégiben 
a vendégházként is üzemelô vadászház 
fejlesztésére is nyertek pénzt. A Lead-
er-programon belül nyertek forrásokat 
ifjúsági szálláshely kialakítására, amit 
a sportcentrumnál valósítanak meg. A 
Leader-programból a helyi vállalkozók 
is részesedtek, hiszen a legkisebbek, a 
mikrovállalkozások Simicz József el-

mondása szerint 1-10 millió forint közötti 
összeget nyertek vállalkozásaik fejlesz-
tésére, bôvítésére.  

A most zajló beruházások között em-
lítette a település elsô embere az Alkot-
mány és Felszabadulás utca fásítását 
és parkosítását, valamint a katolikus 
templom kifestését, amelyeket szintén 
pályázati forrásból valósítanak meg. 
Kistérségi fenntartásban mûködnek a 

szociális intézmények. Így aztán – mint 
ahogy oktatási téren – ezen a területen 
is nívósabb és olcsóbb a rendszer üze-
meltetése. A családsegítô, jóléti hálózatot 
röszkei központtal mûködtetik – több 
tízmillió forinttal kevesebbôl, mint ko-
rábban. A polgármester elmondta, hogy 
pályázati forrásból vásároltak egy tízmil-

lió forint értékû, 17 személyes kisbuszt, 
amivel az idôseket szállítják különbözô 
rendezvényekre, de a gyerekeket is ez-
zel viszik úszásoktatásra. S ha már a 
gyerekek kerültek szóba, Deszken nagy 
hangsúlyt fektetnek például a fociban az 
utánpótlásnevelésre. Jelenleg negyven 
gyerkôc kergeti a labdát az edzéseken.

Deszken a polgármester elmondása 
szerint a lakosság 3-4 százaléka tartja 

magát szerb nemzetiségûnek. Simicz Jó-
zsef jónak nevezte a kapcsolatot a telepü-
lési és a szerb kisebbségi önkormányzat 
között. A faluban tagozatos szerb óvoda 
és 1-3. osztályig szerb iskola mûködik. 
A polgármester büszkén mondta, hogy 
Deszknek hat testvértelepülése van: No-
vi Knezovac (Szerbia), Ninove (Belgium), 
Wiesenbach és Königstein (Németország), 
valamint Oroszhegy (Erdély) és Rahó 
(Ukrajna). A falu néptánccsoportjai – 
Bánát, Kerepetye, Csicseri, Borbolya, 
Belice – messzeföldön híresek. Lassan 
ilyen híres, vagy legalábbis ismert lesz 
a polgármesterek nemzetközi fôzôver-
senye, amit minden év szeptember elsô 
hétvégéjén rendeznek meg a falunapokon, 
amely Simicz József szerint már nagyobb 
ünnep, mint az októberi búcsú. Idén 11. 
alkalommal ragadnak majd fakanalat 
a szabadidôközpontban a polgármeste-
rek, akik az ország minden részébôl és 
külföldrôl jönnek Deszkre. A falunapi 
rendezvény célja, hogy aki ellátogat a 
településre – s az utóbbi években egyre 
többen érkeznek az ország különbözô 
helyeirôl –, otthon érezze magát, és mesz-
szire vigye Deszk hírét.

Feltámadó terméSzet
a hulladéK helyén

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

agóra - új Kul-
turáliS Központ 
Szegeden
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Közép-Eu-
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A 2011 végére felépü-
lô új kulturális cent-
rum a tudományt 
szeretné közelebb 
vinni a diákokhoz.

27 hulladéklerakók rekultiválnak uniós 
és kormányzati forrásból több Szeged 
környéki településen. A munkálatok 
2010 augusztusában kezdôdnek.

Ujhelyi István, Deszk országgyûlé-
si képviselôje: – Deszk nem csupán a 
fejlesztéseivel mutat példát, hanem a 
közösségi életével is. A település a legki-
sebbeket megmozgató tánccsoportoktól 
a nyugdíjas klubig minden korosztály-
nak és érdeklôdési körnek ad közösségi 
programot. Elmondhatom, hogy fogadott 
deszki lettem, hiszen nem hiányozhat-
tam egyetlenegy programról sem, ami 
a kapcsolattartást is egyszerûbbé és 
bensôségesebbé tette. A térségben Deszk 
az egyik olyan település, amelyik a 
legtöbb támogatást nyerte. Talán nincs 
is olyan minisztérium, ahol ne jártam 
volna Simicz József polgármesterrel és 
Király László alpolgármesterrel. Sokat 

Ujhelyi istván: 
Fogadott deszki lettem 

Kistérség települései

BemutatKoznaK a települéSeK: deSzK

A Szegedtôl 9 kilométerre fekvô, 3550 
lelket számláló Deszken 450 millió fo-
rintos fôösszeggel és 56 millió forintos 
forráshiánnyal fogadta el a képviselô-tes-
tület a község 2010-es költségvetését. A 
büdzsébôl 15 millió forintot különítettek 
el a különbözô fejlesztések önerejének 
biztosítására. Simicz József polgármester 
1994 óta áll Deszk élén. A település elsô 
embere azt hangsúlyozta a beszélgetés 
elején, hogy Deszk minden téren ezer 
szállal kötôdik Szegedhez. Szerinte nem 
is kilenc, hanem csak 2 kilométer a tá-
volság Deszk és a megyeszékhely között. 
Ekkora ugyanis a távolság a legszélsô 
deszki és a legszélsô szôregi ház között. 
Simicz József szerint az elmúlt tizenhat 
esztendôben többet fejlôdött a falu, mint 
elôtte ötven év alatt. És már sorolja is az 
eredményeket: építettek egy Faluházat és 
egy új házasságkötô termet, valamint egy 
nemzetközi normáknak, elôírásoknak is 
megfelelô sportcsarnokot. Mindemellett 
kialakították a szabadidôközpontot az 

öltözôkkel és más közösségi helyisé-
gekkel együtt, felújították a ravatalozót, 
utakat aszfaltoztak, járdákat, kerékpár-
utat, valamint egy 15 lakásos bérlakást 
is építettek. Deszk és Szeged között már 
több mint tíz esztendeje van kerékpárút, 
de élvezik a faluban a kábeltelevíziózás 
minden elônyét is. A fejlôdés nem csupán 
infrastrukturális, kulturális, szociális 
és oktatási téren jelentôs, de népességi 
szempontból is. Simicz József büszkén 
mondta, hogy Deszken folyamatosan 
nô a lakosság létszáma, ugyanis sokan 
költöznek ki Szegedrôl a faluba.

Deszken a közelmúlt legnagyobb be-
ruházása a szennyvízhálózati rendszer 
kialakítása volt. A 2006-ban befejezôdött, 
közel félmilliárd forintos uniós forrásból 
finanszírozott projekttel 99 százalékban 
csatornázottá vált a település. Ebben a 
ciklusban épült meg Klárafalva és Makó 
irányába az a kerékpárút, amely 1 kilo-
méter hosszan bel-, 4 kilométer hosszan 
pedig külterületen fut. A beruházást 
pályázaton nyert pénzbôl, 160 millió 

küzdöttünk, büszke vagyok a deszki 
sikerekre.   

Újhelyi István
országgyûlési képviselô

Simicz József
Deszk polgármestere

Faluház

Fel sem tudom sorolni, mennyi minden épült deszken az elmúlt években – 
kezdte a beszélgetést a 3550 lelket számláló település polgármestere, simicz 
józsef. az mindenesetre beszédes, hogy magyarország eU-csatlakozása óta 1 
milliárd forintos uniós forrás érkezett a deszki önkormányzathoz különbözô 
fejlesztésekre, felújításokra, s ugyanennyi pénzt nyertek a helyi vállalkozók 
cégük, telephelyük korszerûsítésére, bôvítésére. deszk minden téren ezer 
szállal kötôdik szegedhez, ahonnan egyre többen költöznek ki a faluba.

Egészségház

A felújított iskola bejárat

Falunapok



Az algyôi képviselô-testület által évek-
kel ezelôtt elfogadott fejlesztési koncepció 
szerint zajlanak a több mint 5200 lelket 
számláló nagyközségben a fejlesztések 

– tájékoztatta lapunkat Piri József. Algyô 
polgármestere hangsúlyozta: a település 
befogadó és megtartó képességének növe-
lése fontos célként szerepelt a fejlesztési 

tervben. Ennek megfelelôen bölcsôdét 
építettek a faluban, bôvítették az óvodát, 
valamint új építési telkeket jelöltek ki és 
közmûvesítettek, közmûvesítenek. Az új 
iskola építése is ezt a célt szolgálja – fo-
galmazott Piri József, aki elmondta: Algyô 
élhetôségének javítása is fontos elem a 
fejlesztési koncepcióban. E cél elérése 

érdekében elkerülôutat építenek, hogy 
azon járjanak majd a település számára 
gazdaságilag rendkívül fontos Príma-
gáz-telepre a nagy tehergépjármûvek. A 
kivitelezés már folyik. A település elsô 
embere elmondta, hogy a fürdôt idén 
saját erôbôl bôvítik – egy 15x15 méteres, 
kiülôs termálmedencét építenek. A sport-
központban mûfüves, villanyvilágításos 
pályát építenek.

Algyô legnagyobb beruházása az új 
iskola építése. – Jelenleg három épület-
ben folyik az oktatás Algyôn. Úgy dön-
töttünk, hogy egy helyre, a település új 
központjába koncentráljuk az oktatást, 
ahol egy épületben tanulhat majd az alsó 
és felsô tagozat – mondta a polgármester. 
Az új iskolát hetvenen álmodták meg 
a tervezôasztalon, ugyanis ennyien je-
lentkeztek a pályázatra, végül egy pécsi 
tervezôcsoport nyerte el a munkát. A 
kivitelezést a Strabag és a Délút alkotta 
Stradel konzorcium nyerte el közbeszer-
zési eljáráson. A polgármester elmondta, 

hogy az új iskola építése március közepe 
óta folyik, jelenleg alapoznak a Sport ut-
cában. A befejezés várható idôpontja: 2011 
március. A projekt összköltsége közel 1,7 
milliárd forint, amelybôl 200 millió forint 
a pályázati támogatás, a többi saját erô. A 
település 200 milliót nyert a Dél-alföldi 
Operatív Programból.

Hogy milyen lesz az új iskola? Korszerû, 
21. századi! Az intézményben 16 tanterem, 
6 szaktanterem, 488 négyzetméteres au-
la, 222 négyzetméteres, 100 férôhelyes 
ebédlô, 300 adagos melegítôkonyha, büfé, 
1310 négyzetméteres tornacsarnok és le-
látó, igazgatási és orvosi szobák, raktárak, 
50 parkoló és 39 kerékpártároló lesz. Piri 
József hangsúlyozta: energiatakarékos 
lesz a rendszer az iskolában, amit ter-
málvízzel fûtenek majd. A polgármester 
elmondása szerint nem csupán új iskola, 
de új oktatási szemléletmód is lesz az 
intézményben, amely szakiskolákkal ke-
resi és veszi majd fel a kapcsolatot annak 
érdekében, hogy a szakképzés is megva-

lósuljon a településen. Megtudtuk: nagy 
hangsúlyt fektetnek majd az iskolában 
az idegennyelv-oktatásra.

– A település új központjában minden 
egy helyen lesz: az új iskola, a fürdô, a 
sportközpont, a posta és a takarékszö-
vetkezet – hangsúlyozta a polgármester. 
Hozzátette: az új központhoz közeli Tisza-
virág utcában újabb építési telkek közmû-
vesítését tervezik. A négysávosított 47-es 
fôút - amely mellett kerékpárút fut majd 
Szegedtôl Algyôig - és az épülô M43-as 
autópálya tovább javít Algyô logisztikai 
lehetôségein. Megtudtuk: jelenleg a telepü-
lés ipari parkja hatvan bérlôvel mûködik.

Bár már csobbanhatnak, csúszhatnak, 
foroghatnak, bizsereghetnek a látogatók, 
a Napfényfürdô teljes egészében április 
közepétôl, végétôl mutatja meg magát. 
A már látogatható wellness- és élmény-
medencék, valamint a csendes wellness 
mellett akkor nyílik meg a gyógyászat és 
a legtöbb vendéglátóhely. A létesítmény 
külterei, valamint a régi SZUE május 
1-jétôl fogadják a vendégeket. 

A komplexum megnyitóján Botka László 
polgármester arra emlékeztetett, hogy a 
Napfényfürdôtôl a dinamikusan fejlôdô 
szegedi turizmus további fellendülését 
várják. Szegeden már jelenleg is több 
ezren élnek az idegenforgalomból és az 
azt kiszolgáló üzletágakból, a fürdô pedig 
további új munkahelyeket teremthet ebben 
az ágazatban – tette hozzá a polgármester.

A Napfényfürdô a szegedi önkormány-
zat és az ország legnagyobb magyar tu-
lajdonú szállodavállalata, a Hunguest 
Hotels közös vállalkozásában épült meg. 
A projekthez 3 milliárdos uniós pályázati 
forrást nyertek, ugyanekkora hitelt vettek 
föl, a város pedig 1,5 milliárdos értéket - a 
telket a rajta meglévô létesítményekkel 
- adott a beruházáshoz - ismertette a pro-
jekt hátterét Hülvely István, a Hunguest 
Hotels vezérigazgatója. Ujhelyi István 

országgyûlési képviselô, a Miniszter-
elnöki Hivatal államtitkára az egyik 
legnagyobb hazai turisztikai beru-
házásnak nevezte a Napfényfürdôt. 

A létesítményben egyszerre 3000 
vendéget tudnak fogadni, évente 
pedig 400 ezer látogatót várnak. A 
világszínvonalú élménymedencék 
mellett a wellness részleg kínál vál-
tozatos feltöltôdési lehetôséget. Az 
úgynevezett csendes wellnesst a 

relaxálni vágyóknak alakították ki. A 
nagy létesítményben a legkisebbekre is 
gondoltak: van családi medence, nyár-
tól mûködik a négyszintes játszóház, és 
a kismamáknak sem kell aggódniuk a 
szoptatás vagy a tisztába tétel miatt. Az 
új gyógyászat a mozgásszervi betegek ke-
zelését, rehabilitációját segíti majd. Ennek 
hazánkban egyedül álló eleme lesz egy 
nappali kórház.

A vadonatúj komplexum mellett meg-
maradt a szegediek régi, kedvelt strandja, 
a SZUE is. Nem változatlan formában 
persze: újak az öltözôk, a szociális blokk 
és létesült egy új tanmedence is. 

A beruházás lényeges része a Hotel For-
rás fölújítása és bôvítése. A régi szállodát 
teljesen átalakították, korszerûsítették, 
így immár négycsillagos szolgáltatások-
kal várja a vendégeket.

A kistérségek részben a jobb boldogu-
lás reményében, részben viszont törvényi 

„kényszerre” jöttek létre. Számos elônye 
mutatkozik az együttmûködésnek, még-
is megfordul az ember fejében, hogy a 
mindennapokban nem jelentkeznek-e a 

„közös ló” tipikus hátulütôi?
Nagyon örülök annak, hogy a szegedi 

kistérségben ki tudtuk alakítani az ország 
egyik leghatékonyabb együttmûködését. 
Szeged és a környezô települések önkor-
mányzatai is megértették, az a legfontosabb, 
hogy egy település milyen szolgáltatásokat 
képes nyújtani az ott lakóknak. Magam is 
többször elmondtam, hogy a szolgáltató 
önkormányzat koncepciójában hiszek. Úgy 
gondolom, egy intézménynek, intézmény-
rendszernek önmagában nincsen értéke. 
Az érték a szolgáltatás, amit nyújt. 

Mit értünk szolgáltatás alatt az ön-
kormányzatok esetében? 

Az egészségügyi, az oktatási és a külön-
féle szociális szolgáltatásokat. Az elmúlt 
évek sikerei azt mutatják, hogy sokkal 
hatékonyabbak vagyunk, ha ezeket a kis-
térségi együttmûködésben közösen nyújtjuk. 
Ráadásul sokkal több pályázati támogatás 
nyerhetô egy-egy kistérségi szolgáltatásra, 
mintha a települések külön-külön próbál-
koznának. 

Ezen szolgáltatások közül melyik a 
legfontosabb elem a szegedi kistérségben?

A közös oktatási intézményrendszer. Az 
úgynevezett kompetencia mérések, melyek 
a gyerekek tudását vizsgálják, egyértel-
mûen bebizonyították, hogy az oktatás 
színvonala javult, a diákok tudása ver-
senyképesebbé vált a kistérségben. Az új 
kistérségi együttmûködésben kifejezetten 
a nyelvoktatásra és a számítástechnikai 
oktatásra helyeztük a hangsúlyt, hiszen 
ezekre van most a legnagyobb szükség. A 
szaktanári ellátás teljes egészében meg-
oldott. Vannak utazó tanárok, akik a hét 
egyik napján az egyik, másik nap a másik 
településen tanítanak. Ez nem költségve-
tési kényszer volt, hanem így oldható meg 
például azon kis óraszámú tantárgyak 
színvonalas oktatása, melyekhez egy kis-
település egyedül nem találna pedagógust. 

Ugyanakkor van olyan település, amely 
úgy döntött, kivonja iskoláját a közös, kis-
térségi oktatási intézménybôl. Ez kudarc? 

Tudomásom szerint egy ilyen település 
van. Én ezt felelôtlen magatartásnak gon-
dolom, hiszen a gyermekek esélyeit, jövôjét 
veszélyezteti. Sokan éreznek nosztalgiát a 
régi, falusi iskolák iránt. Pedig könnyû be-
látni, hogy egy kis falusi általános iskola 
nem képes olyan képzéseket nyújtani, olyan 
szaktanári ellátást biztosítani, amire a mai 
világban szükség van.

A szegedi kistérségben a fejlesztések 
egy jelentôs része is az oktatást érinti. 

Ezen kívül melyek a fôbb 
irányok?

Valóban, nagyon jelen-
tôsek az iskola, óvoda 
felújítások, korszerûsí-
tések, bôvítések például 
Szegeden, Sándorfalván, 
Szatymazon, Deszken, 
Szôregen. Ezen kívül na-
gyon fontosnak tartjuk a 
szociális ellátás körülmé-
nyeinek, infrastruktúrájá-
nak javítását. Sikeresen 

pályáztunk például a domaszéki bölcsô-
de, az újszentiváni gondozóház, vagy a 
szatymazi integrált intézmény felújítására, 
bôvítésére. Jelentôs fejlesztési célterület a 
környezetvédelem, az idegenforgalom és a 
közlekedési infrastruktúra. Egy kistelepülés 
életében rendkívül jelentôs például, ha 
megújulnak a buszvárók, új buszfordulók 
épülnek, mint legutóbb Szôregen, Deszken, 
Újszentivánon és Tiszaszigeten.

Miért fontos, és miként zajlik a fejlesz-
tési célok összehangolása a kistérségben?

A fejlesztési célokról a szegedi kistérség 
12 települése többnyire képes egyhangú 
döntést hozni. Lényeges, hogy az egyes 
települések fejlesztései ne kioltsák, ha-
nem erôsítsék egymást, ezért szükséges az 
összehangolás. Mint régióközpont, Szeged 
a legjelentôsebb fejlesztések helyszíne, or-
szágosan is élen jár a pályázati források 
lehívásában. Ha a régióközpont fejlôdik, 
akkor a kistérsége is fejlôdésre számíthat. 

A szegedi kistérségi társulás ügyeirôl 
a döntô szót a Polgármesterek Tanácsa 
mondja ki. Az ott ülô települési vezetôk 
a legkülönfélébb világnézetûek, mentali-
tásúak, gondolkodásúak. Nem nehéz így 
összehangolt döntéseket hozni?

A tanács elé elôkészítet, kész javaslatok 
kerülnek, így az üléseken gyakorlatilag 
már csak a szavazás zajlik, szinte viták 
nélkül. Elôfordulnak természetesen nézet-
különbségek, de ezek soha nem okoztak 
komoly problémát. A tanácsban minden-
ki egyenrangú. Nekem, mint kistérségi 
elnöknek, és Szeged polgármesterének 
ugyanúgy 1 szavazatom van, mint például 
a kübekházi polgármesternek.

Az M43-As AutópályA tovább jAvít A nAgyközség logisztikAi lehetôségein

összehAngolt döntések A jövôrôl

pAzAr kilátás A csúszdAtoronyból

Fejlesztések

Turisztika Interjú

már épül az új iSKola algyôn

KapunyitáS a
napFényFürdô
aquapoliS-Ban

KözöS céloK éS SiKereK
a Szegedi KiStérSégBen

korszerû, minden igényt kielégítô, 21. századi iskola épül algyôn, a tele-
pülés új központjában. a beruházás összköltsége közel 1,7 milliárd forint. 
Piri józsef polgármester elmondta: az m43-as autópálya tovább javít algyô 
logisztikai lehetôségein.

hat éve immár, hogy szeged, valamint 11 környékbeli település létrehozta 
a szegedi kistérség többcélú társulását. közös intézmények alakultak, mind 
több a sikeres pályázat és fejlesztés, ugyanakkor sok még a tennivaló, és akad-
nak problémák is. a társulás elnökét, Botka lászló szegedi polgármestert 
ezúttal a tapasztalatok, a további célok összegzésére kértük.az ország egyik legjelentôsebb turisztikai beruházásaként március 26-án 

megnyílt a szegedi napfényfürdô aquapolis. ez magyarország legnagyobb 
éves üzemeltetésû wellness-, gyógy-, és élményfürdôje, és itt található euró-
pa leghosszabb fedett csúszdája. a komplexumba, a belvárostól mindössze 
néhány percre, évente legalább 400 ezer vendéget várnak. 

Piri József Polgármester

Az iskola látványterve

Botka László
országgyûlési képviselô

A felújított szôregi iskola

Szegedi KiStérSégi híreK 2010 03 • 2. oldal



A bordányi képviselôtestület a 2007-
2010-es gazdasági programjában ki-
emelt feladatként jelölte meg a szociális 
ellátórendszer feltételeinek javítását. A 
szakmai színvonal emelése érdekében 
még 2005-ben elhatározták és létre-
hozták az integrált nappali szociális 
központot, amelynek keretében kilenc 
szociális alapszolgáltatás, a gyermekjólé-
ti szolgálat, valamint a védônôi szolgálat 
mûködik. A szociális ellátás eddig két, 
egymástól távol lévô épületben történt. 
Azt azonban tudni kell, hogy mindkét 
épület eredetileg más célra épült, a mai 
kor követelményeinek azonban már nem 
felelt meg, ezért indokolttá vált egy új 
szociális központ építése – halljuk Ba-
logh Ferenc polgármestertôl. A beru-
házás – amely több lépcsôben valósult, 
valósul meg – elsô ütemében 2007-ben 
két épületben 8 garzonlakást építettek 
és adtak át a nyugdíjasoknak a Kossuth 
Lajos utcában. Második lépésben készült 
el a védônôi szolgálat új épülete, 

szintén a Kossuth Lajos utcában, amit 
március 16-ikán adtak át ünnepélye-
sen a falu országgyûlési képviselôjének, 
Botka László szegedi polgármesternek a 
jelenlétében. A 14,3 millió forintos uniós 
támogatással kialakított intézményben 
mûködik ezután a terhesgondozás, a 
csecsemôvédelem, valamint az ifjúsági és 
családvédelmi ellátás – tudtuk meg Far-
kasné Lippai Ágota intézményvezetôtôl.

Az önkormányzat a Dél-alföldi Operatív 
Program (DAOP) pályázatán 83,5 millió 
forintot nyert az Integrált Nappali Szociá-
lis Központ megépítésére, mely az elavult 
épületek kiváltásával önállóan látja majd 
el a szociális feladatokat a településen. 
Balogh Ferenc polgármester a március 
16-ai ünnepségen elmondta: országosan 
95 éve, Bordányban az 1940-es évek óta 
mûködik védônôi szolgálat. A falu elsô 
embere dicsérte a szakképzett dolgozó-
kat, majd hangsúlyozta: a szociális ellátó-
rendszer fejlesztésének célja, hogy az új 
intézmény létrehozása megteremtse az 

esély -

egyenlôséget a társadalom leghátrányo-
sabb csoportjai, az idôsek és fogyatékkal 
élôk számára, és közvetett módon hozzá-
járuljon egy közösségi épület létrejötté-
hez, amely a településen élôk, valamint a 
mikrotérség lakosságát szolgálja.

– Az elmúlt években is voltak olyan 
jövôre vonatkozó tervek, amelyekért 
képes volt összefogni a település – di-
csérte a bordányiakat beszédében Botka 
László. A falu országgyûlési képviselôje 
példamutató hozzáállásnak, a közösségi 
gondolkodás szép példájának nevezte, 
hogy létrehozták, létrehozzák a szociális 
komplexumot. Mert építeni kell autópá-
lyákat és kerékpárutakat, amit mi meg 
is tettünk – fogalmazott Botka László 

–, de kellenek olyan intézmények, mint 
amilyen a bordányi, amely meg tudja vé-
deni azokat, akik támogatásra szorulnak.

A Fehér Csaba építômérnök által ter-
vezett Kossuth Lajos utcai Integrált 

Nappali Szociális Központ alapkövébe 
egy 5 forintos, az aznapi újság és a kép-
viselô-testület névsora került. Az épít-
kezés hamarosan elkezdôdik, jelenleg 
a közbeszerzési eljárás zajlik. A tervek 

szerint április végén aláírják a kivite-
lezési szerzôdést a nyertes pályázóval. 
Az építkezés várhatóan november végén 
fejezôdik be.   

A diákokat a tudománnyal hivatott 
összekapcsolni Szeged új kulturális 
centruma. A 2011 végére felépülô Agó-
rába többek között a Százszorszép Gyer-
mekház, a Szegedi Tudományegyetem 
Informatóriuma és a Szegedi Biológiai 
Központ látványlaboratóriuma költözhet 
majd be, ahol a látogatók az intézmény-
ben zajló kísérletekkel ismerkedhetnek 
meg. Szintén a centrum lakója lesz az 
Öthalmi úti volt szovjet laktanyában 
ôrzött informatikatörténeti tárlat. Az 
Európában egyedülálló, több ezer da-
rabos számítástechnikai gyûjtemény 
mûködtetését a Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság 5 évre vállalta. 
Ez évi ötven millió forint hozzájárulást 

jelent. A történeti rész feldolgozása meg-
kezdôdött, a gyarapodó gyûjteményt 
folyamatosan fejlesztik, katalogizálják. 
Itt többek között a hallgatók kutatásait 
lehet majd közelebbrôl megismerni.

A kulturális centrum a Kálvária sugár-
út- Jósika utca-Londoni körút-Gogol utca 
által határolt területen épül fel, a munká-
latok az engedélyeztetés és a közbeszer-
zési eljárást követôen augusztus végén, 
a jelenleg még IKV gondozásban lévô 
terület átadásával kezdôdhetnek meg. 

A beruházás jórészt pályázati forrás-
ból valósul meg, összesen 2 milliárd 65 
millió forintba kerül, ebbôl az önrész 385 
millió forint - tájékoztatott Nagy Sándor 
városfejlesztési alpolgármester. A tervek 

szerint a kulturális centrumban vala-
mivel több mint 1200 négyzetméteren 
helyezkedik majd el a gyermekház, illet-
ve hasonló nagyágú területen az infor-
matikai gyûjtemény. Az Informatórium 
400, míg a Szegedi Biológiai Központ 
250 négyzetméteren rendezkedhet be.

Az Agóra program kapcsolódik a sze-
gedi belváros rehabilitációjához. A 3-as 
villamospálya felújítása az idén készül 

el és 2010 végére a Kálvária sgt. belsô 
szakaszán teljesen új burkolatot kap a 
járdaszakasz is, a villamossín zöld pá-
lyán fut majd, kerékpárút épül a sugárút 
északi oldalán, míg a túloldalon fásított 
parkoló lesz.

Egy utcával beljebb, a Guttenberg 
utcában szintén idén fejezôdik be egy 
városrehabilitációs program, amelynek 
a közbeszerzési eljárása már elbírálási 

szakaszban van. A Guttenberg utca meg-
szépülésével, a 3-as villamospálya meg-
újulásával és az Agóra megépítésével a 
belváros bôvítése a cél - fogalmazott Nagy 
Sándor alpolgármester. Az önkormányzat 
reméli, hogy a belvárosnak ebben a ki-
csit kívülálló részében felépülô Agóra 
egy újabb turista- és látogató csalogató 
része lehet Szeged városának.

A Szegedi Kistérségi Többcélú Tár-
sulás intézményei a jelenleg is folyó 
pályázatoknak köszönhetôen szépülnek 
és újulnak meg. Az SZKTT két pályá-
zatot nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv projekthez, amelynek kö-
szönhetôen két új bölcsôde épülhet meg 
Újszentiván és Szatymaz községekben. A 
pénzbôl a bölcsôdék eszközállományának 
beszerzése is megoldható. A projektek 
támogatói döntése 2010. március 17-én 
született meg. 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulá-
sa fenntartásában mûködô Közoktatási 
Intézmény sándorfalvi tagintézménye 
jelenleg négy különbözô helyen üzemel. 
Az oktatási épületek mûszaki állapota, 
építészeti térszervezése, a városon belüli 
széttagoltsága nem tudja biztosítani az 
oktatási programok minôségi, a hatályos 
elôírásoknak megfelelô ellátását. Az épü-
letek többsége nem akadálymentesített, 
fenntartásuk pedig pazarló. A nevelés, 
ezen belül is különösen a tehetséggon-
dozás, felzárkóztatás színvonala a szét-
tagoltság miatt nem biztosított: szinte 
lehetetlen összeegyeztetni az eszköz-
használatot, külön energiát igényel az 
ügyelet, a kísérés. A projekt fô célja, 

hogy a fizikailag széttagolt intézményt 
egy ingatlanban összevonva, a diákok 
számára megfelelô körülményeket te-
remtve korszerû, jól mûködô oktatási 
intézmény jöjjön létre.

A bôvítéssel a lebontásra váró, jelenlegi 
épületrész helyén létrejönnek az iskola 
legfontosabb közösségi terei, úgymint 
az aula és a tornaterem. Itt alakítják ki 
a melegítôkonyhát az ebédlôvel, vala-
mint további oktatási funkciójú tereket, 
a nyelvi labort, a rajz, az ének-zene és a 
humán szaktantermeket, fizikai, kémiai 
és biológiai elôadót. A korszerû, akadály-
mentesített tantermekkel lehetôvé válik, 
hogy az iskola eddig több épületben 
megtartott tanórái egy helyre kerülje-
nek. A kivitelezés befejezése 
2010 nyarán várható. Ezt kö-
veti majd a tervezett tan-
eszközök, egyéb 
berendezések 
beszer zése , 
beszerelése.

A Dél-Al-
földi Regio-
nális Opera-
tív Program 
s z o c i á l i s 

alapszolgáltatások infrastrukturális, 
illetve komplex fejlesztésérôl szóló ki-
írása keretében a Többcélú Társulás két 
szociális intézményének használatában 
lévô ingatlanok felújítására, bôvítésére öt 
pályázat nyert támogatást. Ezek kereté-
ben a SZKTT Humán Szolgáltató Központ 
egy szegedi és egy szatymazi telephelye, 
valamint a domaszéki bölcsôde, a SZKTT 
Szociális Szolgáltató Központ röszkei 
székhelyének és újszentiváni telephe-
lyének felújítására, illetve bôvítésére 
nyílik lehetôség. A pályázatok keretében 
az épületek bôvítése, teljes felújítása és 
akadálymentesítése mellett személygép-
jármûvek beszerzése, az épületek tárgyi 
feltéte - leinek javítása és a kistérségi 

komplex informatikai há-
lózat kialakítása a cél.

Szociális ellátás

Kultúra

Kultúra

új SzociáliS Központ épül BordányBan

agóra – egy új KulturáliS centrum
Szegeden

KiStérSégi FejleSztéSeK

Botka lászló országgyûlési képviselô és Balogh Ferenc polgármester március 
16-ikán átadta a védônôi szolgálat új épületét és lerakta az integrált nappali 
szociális központ alapkövét Bordányban. egy uniós pályázatnak köszönhe-
tôen hamarosan egy helyen intézhetik ügyeiket a szociálisan rászorulók a 
3200 lelket számláló faluban. 

átAdták A védônôi szolgálAt új épületét és lerAkták A koMplexuM AlApkövét

Az alapkôletétel

Szociális központ

A Szociális Központ látványterve A sándorfalvi iskola látványterve
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Sándorfalva és Dóc konzorciumot al-
kotva, több mint 25 millió forint európai 
uniós forrást nyert a két település könyv-
tárának infrastruktúra-fejlesztésére. A 
két település közösen nyújtotta be pályá-
zatát a Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program keretében kiírt Könyvtári 
szolgáltatások összehangolt infrastruk-
túra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” 
címû felhívásra. 

A pályázat nyert, a projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regioná-

lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. A támogatási szerzôdést már 
aláírták, így hamarosan megindulhat 
az eszközök beszerzése, valamint a fel-
újítás. Az építési munkálatok áprilisban 
kezdôdnek és várhatóan május végén 
fejezôdnek be.  

A projekt keretében megújul a két 
település könyvtárának gépparkja, 
új informatikai és a fogyatékkal élôk 
számára speciális könyvtári szolgál-
tatásokhoz kapcsolódó eszközöket (pl. 

felolvasógép) vásárolnak. Kibôvítik és 
akadálymentesítik a sándorfalvi Petôfi 
Emlékkönyvtárat, valamint kialakítanak 
egy új olvasótermet, egy képzésekre al-
kalmas elôadótermet és egy új kölcsönzô 
termet is. A fejlesztésnek köszönhetôen 
hamarosan új szolgáltatásokkal és fel-
használói gépekkel várja majd a látoga-
tókat a két könyvtár. 

Sohasem késô elkezdeni! Ezt a közis-
mert mondást bizonyították a Nyugdíjas 
Ki mit tud? versenyzôi is. A harmadik al-
kalommal megrendezett verseny elôdön-
tôjében közel ötszázan szálltak ringbe, 
a márciusi döntôben több mint harminc 
mûsorszám nyújtott remek szórakozást a 
nagyérdemûnek. A zsûri minden résztve-
vôt oklevéllel és bíztató szavakkal jutal-
mazott. A versenyre bárki jelentkezhetett, 
aki megfelelt az egyetlen kritériumnak, 
betöltötte hatvanadik életévét. 

A Szegedi Idôsügyi Tanács által is 
támogatott verseny az elmúlt két évben 
olyan népszerû lett, hogy idén már nem 
csak Csongrád megyébôl érkeztek je-
lentkezôk, hanem Bács-Kiskun és Békés 
megyébôl is. A több fordulós versenyen 
rengeteg szép verset, prózát és táncot, 
színmûvet láthatott a zsûri, akiket min-
dig az adott kategóriához tartozó szakma-
csoportból jelölt ki a szervezôbizottság. A 
döntôben többek között Kancsár József, a 
Pinceszínház igazgatója, Székhelyi József 
színmûvész és Takács István néptáncos  
bírálta és pontozta az elôadásokat.

A legjobbak pénzjutalomban része-
sültek. Id. Boros Gyula szervezô szerint 

az idôseknek a leginkább pénzre van 
szükségük, így az elsô helyért a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulás és Szeged 
város önkormányzatának támogatásával 
húszezer forint, a második helyezetnek 
tizenötezer, míg a harmadik helyezetnek 
tízezer forint díjazás járt. Természetesen 
a csoportban érkezôk sem maradtak 
ajándék nélkül, Kozma József és Ujhelyi 
István országgyûlési képviselôk külön-
díjjal lepték meg a legtehetségesebbeket. 

A vers és próza kategóriában meg-
osztott helyen elsô, illetve második lett 
Batári Ferencné és Zsódi Imréné. A do-
bogó legalsó fokára pedig Trényi Pálné 
állhatott fel. A különbözô kategóriában 
indulók átlagéletkora itt volt a legma-
gasabb, 84 év. 

Népdal kategóriában a Sándorfalvá-
ról érkezô Ôszikék Dalkör bizonyult a 
legjobbnak. Második lett a Tápai Hagyo-
mányôrzô Egyesület, míg a harmadik 
helyen a Dankó Pista Nótakórus végzett. 
Szólóének, illetve szólóhangszer kate-
góriában megosztott elsô helyett kapta 
Biacsi Marietta és Zsurkáné Németh 
Piroska, harmadik helyezett pedig Fü-
löp János lett.

Színház és tánc kategóriában a Nosz-
talgia Táncegyüttes bizonyult a legjobb-
nak, második lett Aranyos Gyula és Mó-
nus Lászlóné, akik szalontáncot mutattak 
be. Harmadik helyen pedig Szalma Irén 
és Rácz Vencelné végzett. 

A Szegeden és a Szeged kistérségben 
(Algyô, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübek-
háza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, 
Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó) élô 
szépkorúak tehetségkutató bemutatójá-
nak, a Nyugdíjas Ki mit tud?-nak célja, 
hogy egymással megismertesse a térség 
idôsebbjeit, összefogja a déli régió nyug-
díjas szervezeteit - fogalmazott a közel 
öt hónapos vetélkedô zárórendezvényét 
követôen id. Boros Gyula. A Szegedi Idôs-
ügyi Tanács  referensének legfontosabb 
törekvése a nyugdíjasok felkarolása, tá-
mogatása. Többek között ezért jelentette 
meg a Senior Center Újságot, amelyet az 
Eszperantó utca 1. szám alatt található 
központban bárki elolvashat, illetve hoz-
ta létre a www.seniorcenter.hu honlapot, 
ahol a szervezet által indított programok-
ról és a jövô évi Ki mit tud?-ról is már 
tájékozódhatnak az érdeklôdôk.

Három év után az okta-
tási és kulturális miniszter 
a közoktatási törvényben 
meghatározott kötelezettsé-
gének eleget téve, az Orszá-
gos Diákjogi Tanács szak-
mai bevonásával 2010 ôszére 
összehívta a VII. Országos 
Diákparlamentet. A szerve-
zéssel kapcsolatos fontosabb 
információkról Hiller István 
levélben tájékoztatta az álta-
lános és középiskolák, vala-
mint kollégiumok igazgatóit, 
illetve az egyes intézmények diákön-
kormányzati vezetôit. 

Gera Tibor, a Szegedi Kistérségi 
Többcélú Társulása Közoktatási Intéz-
ményének fôigazgatója szerint a de-
mokrácia minden intézménye annyira 
hiteles, amennyire tudunk élni vele, így 
a diákjogok ilyen jellegû képviseletét 
maximálisan támogatja a pedagógus. 
Mint mondja, a szegedi kistérségben az 
elôkészítés nagyon lelkiismeretesen tör-
ténik. Minden iskolának van házirendje, 
szervezeti és mûködési szabályzata, ami 
pontosan meghatározza, hogy jogaikkal 
hogyan élhetnek, kötelezettségeiket ho-
gyan teljesíthetik a tanulóik. A küldöttek 
feladata pedig, hogy minden javaslatot, 
ötletet, amit az adott iskola fiataljai tesz-
nek, azt összegyûjtsék és továbbítsák, 
képviseljék. Merjenek bátran és han-
gosan, valamint együtt gondolkodni. A 
tanácskozást ezúttal a szôregi Kossuth 
Lajos Általános Iskolában tartották már-
cius 25- én. A közel hatvan küldött há-
rom napirendi pontot tárgyalt, amelyek 
mindegyikében sikerült határozatot is 
hozni, majd megválasztották a diákok azt 
a hat képviselôt, akik az ôszi országos 
diákparlamentben képviselik a szegedi 
kistérséget.

Az elsô napirendi pont a diákönkor-
mányzatok mûködése és kommunikációja 
volt. A képviselôk szerint elengedhetet-

lenül fontos a diákság munkáját kommu-
nikálni a fiatalok körében. A küldöttek 
szerint a diákság munkáját segítené, 
ha minden iskolában lenne szabadidô 
szervezô. Ezt a javaslatot a fiatalok el-
fogadták és a határozatot az országos 
diákparlament elé terjesztik. 

A másik javaslat arra vonatkozott, hogy 
a diákönkormányzatok a mûködésükhöz 
kapjanak normatív támogatást, amit az 
intézmények célzottan a diákszerveze-
tekhez juttatnak el.

A harmadik napirendi pont a konflik-
tus kezelés problematikája volt. Ezzel 
kapcsolatban is született határoztat. A 
diákok javaslata szerint érdemes lenne 
egy úgynevezett egyeztetô tárgyalást 
tartani, minden fegyelmi eljárás elôtt.

A küldöttek (Simon Zoltán- Deák 
Ferenc Gimnázium, Keresztes Laura- 
Madách Imre Általános Iskola, Varga 
Márton- Tömörkény István Gimnázium, 
Angeli Tímea- MIOK, László Klaudia- 
Gregor József Általános Iskola, Zsiga 
Csilla- Eötvös József Egységes Gimná-
zium) tehát ezekben a témákban kaptak 
felhatalmazást arra, hogy a javaslatokat 
továbbítsák és támogassák.

A diákparlament aktuális híreit a Sze-
gedi Kistérségi Többcélú Társulása Köz-
oktatási Intézménye hivatalos honlapján, 
a www.szktt.hu- n is elolvashatják az 
érdeklôdôk. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt 
a kormánnyal együtt a hat szakszervezeti 
konföderáció hívta életre 1992-ben. A 
szervezet célja a munkavállalók, szövet-
kezeti tagok, valamint családtagjaik, a 
nyugdíjasok és más önálló jövedelemmel 
nem rendelkezôk szociális célú kedvez-
ményes üdültetésének elôsegítése. Az 
üdülési csekk a turizmus számára egy 
óriási lehetôség, hisz megmozgatja a 
hazai keresletet, és generálja a külön-
féle szolgáltatások igénybevételét. A 
munkáltatók számára kedvezményes 
adózása miatt elônyös, a munkavállalók 
térítésmentesen juthatnak hozzá. Az 
állam számára pedig azért kedvezô a 
csekk elterjedése, mivel elôsegíti a gaz-
daság kifehérítését, valamint elôsegíti a 
foglalkoztatást. 

Ujhelyi István, a Nemzeti Turisztikai 
Bizottság elnöke lapunknak elmondta, 
az üdülési csekk népszerûségének fo-
lyamatos emelkedését jól mutatják a 
számok. 2000-ben 2.050 milliárd forint 
értékû csekket használtak fel, 2009-ben 
pedig több mint huszonháromszorosát, 
48.146 milliárd forintot. Emelkedett az 
elfogadó helyek száma is, míg 2000-
ben 973 helyen lehetett felhasználni az 
üdülési csekket, tavaly ez a szám már 

meghaladta a 12 ezret. Legtöbbet a szál-
lások kifizetésére használják a csekket 
(65 %), de népszerû a vendéglátásban (7 
%), a közösségi közlekedésben (7 %) és a 
fürdô, sport és szabadidôs szolgáltatások 
igénybevételénél (8 %) is.

Idén 3,2 milliárd forint értékû üdülési 
csekkel segíti a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány a szociálisan hátrányos hely-
zetûeket. Ennek megfelelôen támogatást 
kaphatnak azok a nyugdíjasok, akiknek 
jövedelme nem haladja meg a 80.000 
forintot. Továbbá azok a munkaválla-
lók kérhetnek üdülési csekket, akiknek 
bruttó jövedelme 130 000 forint alatt 
van, s legalább két gyermeket nevelnek, 
megközelítôleg 620.000 ilyen személy él 
Magyarországon - mondta Ujhelyi István. 
Az utolsó körbe tartoznak a szakiskolai 
tanulók, de az ô keretük már kimerült, 
összesen 121 360 millió forintot osztottak 
szét nekik – tette hozzá az elnök.

A nyugdíjasok számára kínált pályá-
zatot Ezüst Nyár néven hirdették meg. 
Ennek kerete 1,5 milliárd forint. Az el-
nyerhetô támogatás 40 000 forint értékû 
csekk, amibôl 15.000 forint önrészt a 
pályázónak kell fizetni. Esély a pihenésre 
- ezzel a címmel kínálnak a fogyatékkal 
élôknek támogatást. 300 millió forint a 

kimeríthetô keret, de a kísérô személy 
is kaphat támogatást, mégpedig 20.000 
forintnyi üdülési csekket, amibôl 10.000 
forint értékû önrészt kell vállalnia. A 
Szolidaritás pályázat a több gyermeket 
nevelô munkavállalók számára kínál 
lehetôséget a kikapcsolódásra. Ennek 
kerete 1,3 milliárd forint. A program sa-
játossága, hogy a kérelmezô legalább két 
18 év alatti gyermeke is kaphat 25.000-
25.000 forint összegû csekket kétszer 
5.000 forint önrész megfizetése mellett. 

A rászorulók az önrész megfizetéséhez 
is kérhetnek segítséget közel 150 part-
nerszervezettôl, közöttük vannak civil 
szervezetek, gazdasági társaságok, ön-
kormányzatok és szakiskolák. A szegedi 
önkormányzat a nyugdíjas nyerteseket 
összesen 265 ezer Ft-tal támogatta.

Ujhelyi István elmondta, hogy az ala-
pítvány még mindig várja a pályázatokat, 
mivel a benyújtási határidô folyamatos, s 
egészen a pályázati keret kimerüléséig, 
de legkésôbb 2010. szeptember 15-ig tart. 
Az eddig beérkezett kérelmek alapján 
már 55.306 hátrányos helyzetben élô 
személy kapott támogatást összesen 1,3 
milliárd forint értékben.
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Az önkormányzatokat törvény kötelezi, 
hogy az egészségügyben 24 órás alap-
ellátást kell biztosítaniuk. Ebbôl nagy-
jából 8 órát teljesítenek a háziorvosok, 
és a fennmaradó idô az, amit az orvosi 
ügyelet lát el. Településenként nehéz 
lenne az ügyelet biztosítása, viszont a te-
lepülések által létrehozott kistérség már 
képes a hatékony és korszerû rendszert 
mûködtetni a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár finanszírozásával. 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társu-
lása orvosi ügyeletének központja Sze-
geden, a Szilágyi utcai mentôállomáson 
mûködik. Innen látják el az ügyeletet 
hétköznapokon délután 4 óra és reg-

gel fél 8 között, valamint hétvégén. A 
feladatokhoz három, nagyon korszerû 
eszközökkel fölszerelt gépkocsi áll ren-
delkezésre. Ezek közül kettô vadonatúj, 
néhány hete állt forgalomba. A harma-
dik jármû 3 éves. Ezek az autók komoly 
igénybevételnek vannak kitéve. Tavaly 
az ügyeleti kocsik összesen csaknem 62 
ezer kilométert futottak, a tanyás vidéke-
ken nem ritkán extrém terepviszonyok 
közepette. Az ügyeleti gépkocsikkal két 
ember vonul a beteghez, az orvos és a 
gépkocsivezetô, aki kap egészségügyi ki-
képzést is, így tud segíteni az ellátásnál. 

Az ügyelet mûködésébe Pintér Lajos, 
az Országos Mentôszolgálat Dél-alföldi 

Regionális Mentôszervezetének gazda-
sági ügyvezetôje avatott be bennün-
ket. Elárulta a rendszer nagy elônyét, 
vagyis hogy minden hívás egy helyre, 
a szegedi mentésirányítási központba 

érkezik. A mentésirányító dönti el, mi a 
teendô. Gyakran elég, ha a telefonálót az 
ügyeletes orvoshoz kapcsolja, hiszen a 
kisebb problémák tanácsadással is meg-
oldhatók. Behívhatja a beteget az orvosi 

ügyeletre is, vagy ha ez nem lehetséges, 
útnak indítja az ügyeleti gépkocsit. A 
legsúlyosabb esetekhez mentô indul, hi-
szen a sürgôsségi ellátást a kistérségben 
is az Országos Mentôszolgálat végzi. E 
rendszer nagy elônye a gyorsaság, a 
pontosság, és hogy nincsenek benne 
párhuzamosságok, vagyis a beteg nem 

„bolyong” az ellátási lehetôségek között.
A kistérségi orvosi ügyelet nem csak 

a betegek, de a gyógyítók számára is 
elônyös. Könnyebben tudnak tovább-
képzéseket szervezni, hamarabb jutnak 
pályázati forrásokhoz, mintha a tele-
pülések külön-külön próbálnák ellátni 
az ügyeletet. Pintér Lajos tapasztalatai 
szerint a rendszer kellôen rugalmas, a 
kapcsolatok jól mûködnek, az orvosi 
ügyelet pedig ennek köszönhetôen ha-
tékony. 2009-ben csaknem 25 ezer hívás 
futott be. Az ügyeleti kocsik több mint 
6300 esethez vonultak ki, ebbôl 1556 
olyan volt, amikor az ügyeletes orvos 
mentôt is kért a helyszínre. 

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás az Új Magyarország 
Fejlesztési terv Környezet és Energia 
Operatív Programjából nyert forrást 26 
település régi hulladéklerakójának re-
kultivációjára. Az elképzelések szerint a 
hulladéklerakókat két kivétellel helyben 
rekultiválják. A baksi és dóci hulladékle-
rakó Natura 2000-es természetvédelmi 
területen fekszik, ezért ezek rekultivá-
ciója teljes elszállítással és a hulladék 
rostálásával valósul meg. 

A helybeni rekultiváció során a hulla-
déklerakó test kialakítása után mester-
séges, egy méter vastag, úgynevezett 
szigetelési rétegrendet hoznak létre, 
amely hidraulikus gátként meggátolja, 
hogy a csapadékvíz káros anyagokat 
mosson ki a hulladékból, szennyezve a 
környezô talajvizet és a talajt. A lerakók 
tájba illesztésénél elsôsorban a tájkép-
védelmi és környezetvédelmi szempontok 
kerültek elôtérbe. A füvesítést követôen 
véderdôt telepítenek ôshonos fafajokból 
és cserjékbôl.

A rekultivációs munkálatok során meg-
közelítôleg félmillió köbméter lakossági 
kommunális hulladék ártalommentes 
elhelyezése történik meg mintegy 3 mil-
liárd forintból. Ennek köszönhetôen a 
térségben élôk környezeti életminôsé-
gében hosszú távon pozitív változások 
következnek be. 

A 27 hulladéklerakót érintô rekultivá-
ciós munkálatok a közbeszerzési pályá-
zatok lebonyolítása után kezdôdhetnek 
meg, várhatóan 2010 augusztusában.

A Szegedi Kistérséghez tartozó Sze-
ged, Deszk, Tiszasziget és Újszentiván 
a helyi és a helyközi buszközlekedés 
biztonságosabbá, kényelmesebbé, kor-
szerûbbé tételének érdekében pályáz-
tak uniós forrásra. Az elnyert pénzbôl 
Szegeden és Deszken buszmegállókat 
korszerûsítettek, Tiszaszigeten és Új-
szentivánon buszmegállókat újítottak fel, 
új megállóhelyeket építettek, valamint 
buszfordulókat korszerûsítettek. Minden 
megálló az esélyegyenlôség érdekében 
akadálymentesített és környékét nö-
vényekkel tették szebbé. A beruházás 
2009. április 1-jén kezdôdött és 1 év alatt 

végeztek a munkálatokkal. A projekt kö-
telezôen elôírt lezárására március végén 
Tiszaszigeten került sor, ahol az érintett 
polgármesterek, Putnik Lázár (Újszenti-
ván) és Bodó Imre (Tiszasziget) valamint 
a Kistérség képviseletében Ratkai Imre 
ügyvezetô igazgató és Kozma József, a 
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke áttekintették az elvégzett munkát. 
A több mint 72 millió forintos fejlesztés 
a korszerû közösségi közlekedés alap-
jait teremti meg és az itt élôk számára 
biztonságosabb, kényelmesebb utazási 
lehetôséget biztosít.

Algyô Önkormányzata helyi kezde-
ményezés alapján védôoltási programot 
indított a méhnyakrák megelôzésére 
2009-ben. Ennek keretében az algyôi 
állandó lakóhelyû, 12. életévüket betöltô 
lányok számára térítésmentesen biztosí-
tották a 3 oltási sorozatot. 

A humán papillóma-vírus (HPV) okozta 
méhnyakrákban naponta több mint 650 
nô hal meg a világon. Világméretekben 
a méhnyakrák a nôk rákhalálozásának 
2. leggyakoribb oka. A vakcina csaknem 
100 %-os hatékonyságú, a szakmai aján-

lások alapján a célcsoport a 9-13 éves 
korosztály. A méhnyakrák a várható 
élettartamot mintegy 26 évvel rövidíti 
meg és az aktív korú nôket sújtja med-
dôséget vagy halált okozva.

Az érintettek írásbeli nyilatkozatté-
telét követôen a tavalyi évben 15 algyôi 
kislány kérte és kapta meg a humán 
papillóma-vírus (HPV) elleni védôoltást, 
melynek teljes költségét a település biz-
tosította. A fejenként 100.000 Ft értékû, 
a szülôk számára ingyenes biztosított 
védôoltással egy fontos lakossági egész-

ségprogram vette kezdetét. A települési 
egészségterv felülvizsgálatával, aktuali-
zálásával, a lakosság egyes korcsoport-
jai részére felállított speciális szakmai 
egészségügyi programokkal hosszú tá-
vú cél a lakosság egészségmegôrzése.

A program ebben az évben is folytató-
dik, a település 2010-ben is támogatja a 
HPV okozta betegségek védôoltásának 
térítésmentesen történô beadatását. Az 
érintett gyermekek szüleit a napokban 
keresik majd meg, hogy felhívják figyel-
müket a védôoltásra.
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a szegedi kistérség többcélú társulása orvosi ügyelete érdekes módon 
régebbi keletû, mint maga a kistérség. a már létezô ügyeleti rendszer vezetôi 
keresték meg a társulást, ennek köszönhetôen 2009. április 1-je óta mûködik 
immár hivatalosan is kistérségiként az orvosi ügyelet, ellátva 13 település 
több mint 211 ezer lakóját. 

az elmúlt hónapokban, nem kis mértékben a szigorú európai uniós elô-
írások miatt, elôtérbe került a települési hulladéklerakók ügye. e lerakókat 
rekultiválni kell, azaz felszámolásuk után helyre kell állítani a természetes 
környezetet. ez a munka igen költséges és komoly logisztikai hátteret igé-
nyel. több szeged környéki településrôl 2012 októberére örökre eltûnhetnek 
a szeméthegyek.

gyors és hAtékony segítség

eltûnô szeMéthegyek

Új mentô
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Ha a növények világában kell keres-
gélnünk, akkor bizonyára legtöbben a hó-
virágot (Galanthus nivalis) választanák, 
mint a legkorábban virágjait bontogató 
növény. A remény és az elégtétel szimbó-
luma is, mert állítólag a virág szépsége 
és üdesége vigasztalta a paradicsomból 
kiûzetett elsô emberpárt is. Ez a kismére-
tû, az amarilliszfélék családjába tartozó 
hagymás inkább a középhegységi erdôk 
lakója, nemesített változatai a kertjeinket 
is díszítik. Kedves, bókoló virágait már 
gyakran a hó alatt megmutatja egy-egy 
napsütötte téli napon. Enyhébb télen 
már februárban is. Virágzása után ter-
mést érlel, s szétszóródó, olajban gazdag 

magjait a hangyák széthordják, s ezzel is 
elôsegítik a növény terjedését. Hagymája 
toxikus, galanthamin nevû mérget tar-
talmaz, amely az Alzheimer-kór kezelése 
során kedvezô hatással van a tanulás, 
emlékezés folyamatára, a mindennapi 
élet tevékenységeire és magatartási za-
varokra. Magyarországon védett, hiszen 
a kereskedelmi méretû gyûjtése erôsen 
veszélyezteti a fajt. Védett, természet-
védelmi értéke 10.000 Ft.

A tarka sáfrány (Crocus reticulatus) is 
az elsô hírmondói a tavasznak. A latin 
neve is utal a kerti krókuszokkal való 
rokonságára. Környékünkön a csupán 
5-10 centiméter magas, karcsú, évelô 

növény elôszeretettel fordul elô telepí-
tett akácosokban, ritkás cserjésekben. 
Kiskundorozsma melletti lelôhelyén 
szemétkupacok közt virít tömegesen. 
Levelei igen keskenyek, s közepükön 
hosszában fehér erûek, amely jellegze-
tes bélyege a krókusz nemzetségnek. 
Lepelleveleik halványlilák, vagy fehérek, 
hosszában futó három mélyibolya színû 
csíkkal. Mint a sáfrányoknál ismert, 
bibéjük élénk, erôs narancsos sárga szí-
nû. Ez elôbb felsoroltak igen dekoratív 
megjelenésûvé teszik e kedves növényt. 
Az összes vadon termô sáfrány védett, a 
tarka sáfrány eszmei értéke 10.000 Ft.

Amint a márciusi Nap kellemesen 
melegítô sugarai 10 OC fölé melegítik 
a talajt, a homokpuszta-gyepek egyik 
ritkasága, az egyhajúvirág (Bulboco-
dium vernum) is gyorsan virágba borul. 
Tavaszkikericsnek is nevezik, jelezve ez-
zel azt, hogy közeli rokonságban állnak 
a kikericsekkel. Az egyhajúvirág kora 
tavasszal virágzik, levelei a nyílással 
egy idôben jelennek meg. Az Ásotthalom 
melletti méltán híres Csodaréten – amely 
Európa ma ismert legnagyobb mocsári 
kardvirág lelôhelye – és környékén tel-
jesen fátlan területen virít. Itt található 

az ország legnagyobb ismert populációja. 
A területet kaszálással tartják fenn, ami 
elôsegíti az egyhajúvirág fennmaradását. 
Fokozottan védett növényfaj, természet-
védelmi értéke 100 000 Ft!

Az állatok vándorlását, a madárvo-
nulást régóta figyelemmel kísérik az 
emberek. Az évszázadok alatt gyûjtött 
tapasztalat alapján tudták, ha vadludak, 
darvak északra szállnak, jön a tavasz. Így 
van ez manapság is. Néhány héttel ezelôtt 
egy napsütéses délelôtt magasan darvak 
távoli krúgatása törte meg a szél hangját. 
Apró, észak felé mozgó, szürke pontsor 
rajzolódott ki a felhôk közt. Pár nappal 
késôbb a térvári határban egy vizenyôs, 
elhagyatott területen egy darupárt figyel-
tem meg. Ugyan nem költ hazánkban, de 
tavasszal a vonuló példányait gyakran 
megfigyelhetjük. 

A madárvilág képviselôi közül a fecs-
kék érkeznek vissza a legkorábban dél-af-
rikai telelôterületükrôl. Hosszú útjuk 
során átrepülik a Szaharát, s emellett 
még a korai hideg idôjárással is meg kell 
küzdeniük. A hidegben nincsenek repülô 
rovarok, így hamar legyengülnek és el-
pusztulnak. Március második-harmadik 
hetében szinte minden évben figyeltek 
meg füsti-, molnár-, és partifecskéket ha-
zánkban. A sarlósfecske nem valódi fecs-
ke, csak alkatában hasonlít a többihez.

Ugyanekkorra tehetô ez elsô fehér 
gólyák (Cicconia cicconia) megérkezése 
is. Gyakran külön érkeznek meg a fész-
kelô párok, s kezdetben leginkább csak 
a táplálkozó területükön tartózkodnak. 
Késôbb már belekezdenek a fészek ja-
vítgatásába, tatarozásába is. Többségük 
április elején jelenik meg.

A hideg idô eljövetelekor nem gyôz-
tük eléggé hangsúlyozni a téli gumik 
fontosságát. Amikor viszont a napi át-
laghômérséklet 7 fok fölé emelkedik, 
ideje a téli gumikat nyárira cserélni. 
Melegben téli gumival autózni persze 
nem olyan veszélyes, mint hidegben a 

nyárival. A probléma, hogy a téli gumi 
melegben nagyon gyorsan kopik, így 
mire megint beköszönt a hideg idô, lehet, 
hogy újakat kell venni. Ráadásul a téli 
gumi erôsebb tapadása az üzemanyag 
fogyasztást is növeli. 

A tavaszi teendôkhöz tartozik az ala-
pos mosás, tisztítás. Képzeljük csak el 
például, menyi sólé kerülhetett a latyakos 
utakról jármûvünk különbözô részeire. 
Végezzünk az alvázon alapos mosást 
nagy nyomással, fordítsunk gondot a 
legrejtettebb zugokra is. Érdemes olyan 
helyet keresnünk, ahol az alvázmosáshoz 
megemelik a jármûvet. Ez nem csak az 
alaposság miatt fontos, de így fölfedezhe-

tôk az alvázvédelmen keletkezett hibák, 
melyeket javíttassunk is ki mihamarabb. 
A mosásból ne maradjon ki a motortér 
sem, de e mûveletnél ügyeljünk a szak-
szerûségre, nehogy oda is víz kerüljön, 
ahol semmi keresnivalója. A motorban lé-
vô gumicsöveket fújjuk be ápolóanyaggal, 
a töredezett csövek kicserélésére pedig 
ne sajnáljunk költeni, mert így nagyobb 
bajt elôzhetünk meg. 

Az alapos tisztítás után ellenôriztessük 
a futómûveket, ha kell, állíttassuk be ôket. 
Vizsgáltassuk át a lengéscsillapítókat is. 
Minderre fôképp a téli kátyúk okozta 
sérülések és deformálódások föltárása, 
kijavítása miatt van szükség. Érdemes 
átnézetni tömítéseket és a folyadék-
szinteket. 

Autónk állapotára természetesen a 
kevesebb strapával járó tavaszi, nyári 
idôszakban is folyamatosan figyeljünk. 

Röszke csendes, de méltó ünneplése 
zajlott Szegeden, a Móra Ferenc Múzeum 
Kôtárában. Börcsök József, a szeretetre 
méltó, 82 éves ember felajánlása után egy 
csodálatos barokk szobor, Vasas Szent 
Pétert ábrázoló, egész testû alkotás szü-
letett újjá. Vízkor (1879-ben) a belvárosi 
temetôt ôrzô szobornak nyoma veszett. 
Az Ábrahám-Mirzsi család Szeged vá-
ros birtokán egy tanyai kúriát épített 
Csonkahögyön. A megrongált szobrot 
Ábrahámék a tanya bejáratánál kôtalpra 
helyezték. A szobor több mint 130 éven 
át ôrizte a táj becsületét, tisztességét. 
Végül a Börcsök család költözött a házba 
60 évvel ezelôtt és azóta friss meszelés-
sel, virággal és szeretettel gondozták a 
hit szerint torokbetegségeket gyógyító 
szent szobrát. Bálint Sándor Börcsök 
Vince muzeológus társaságában és ve-
lem együtt kerestük fel Börcsök József 
tanyáját, ahol a professzor így kiáltott: 

- Megvan Vasas Szent Péter! Megvan 
Vasas Szent Péter! 

A két öreg, Börcsök József és a tudós 
professzor családi kapcsolataira is fény 
derült, mert Jóska bácsiék a paprika-
kofa Szaka Pannának (Bálint Sándor 
édesanyjának) sok paprikát szállítot-

tak. A két „teli szív” ember találkozá-
sa felejthetetlen. Még harminc évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a gazda és 
kedves családja hozzájáruljon a szobor 
újjászületéséhez. Darus kocsi jelent meg 
a tanya udvarán, régészek pólyázták be 
a csodálatos barokk szobrot. A házigaz-
da és felesége könnyezve búcsúztatták 
a magasba emelkedô mûalkotást (ezt 
filmen is megörökítettük). Azóta Jóska 
bácsi elveszítette feleségét, aki már nem 
élhette meg a szobor újjászületését. Zom-
bori István múzeumigazgató méltatása 
után könnyek között mesélte csodálatos 
szeretetben eltöltött éveit és örült, hogy 
az egyetlen barokk szobor a szegedi mú-
zeum kôtárában ismét diadalmasan ôrkö-
dik majd a város fölött. A 2010. március 
23-án megrendezett ünnepség után egy 
halászlé elfogyasztása közben Borbásné 
Márki Márta polgármester asszony tár-
saságában hosszasan idéztük a tíztagú 
Börcsök család emlékeit. Köszönet és 
elismerés a családnak.

vastagh józsef

Július 31-ikén, szombaton immár 11. 
alkalommal rendezik meg Kübekháza 
fôterén az „Operettfalu - Kübekháza - a 
Magyar Operett ünnepe” elnevezésû 
megarendezvényt. Magyarország leg-

nagyobb szabadtéri operett-
gálája idén is ingyenes lesz. 
Molnár Róbert polgármester 
lapunknak elmondta, hogy a 
gálaest szervezése már tavaly 
ôsszel megkezdôdött, azon-
ban a mûvészeti produkció 
szerzôdését csak a napok-
ban kötötte meg a Budapesti 
Operettszínház, az Önkor-
mányzat, mint rendezô és a 
Kübekházáért Közalapítvány, 

mint társrendezô. A megállapodásnak 
köszönhetôen - emelte ki a polgármes-
ter - idén a Kerényi Miklós Gábor vezet-
te Budapesti Operettszínház nyújtja a 
kétszer másfél órás mûvészi produkciót, 

amely során az esten többek között fel-
lép: Oszvald Marika, Benkóczy Zoltán, 
Kalocsai Zsuzsa, Peller Károly, Vadász 
Dániel, Vadász Zsolt, Fischl Mónika, Te-
remi Trixi és Bozsó József, valamint az 
Operettszínház szimfonikus zenekara és 
tánckara is. Az Operettszínház társula-
ta már egy alkalommal, 2005-ben nagy 
sikerrel vendégszerepelt Kübekházán. 
Akkor 15 ezren voltak kíváncsiak rájuk.

Zöld sarok

Mások írjákFesztiválok

Közlekedés

átálláS a jó idôre

a tavaSz hírnöKei

röSzKe Szolid
ünnepléSe
Szegeden

már SzerveziK az
operettFalut! 

nem is olyan régen, novemberben még arról írtunk, miként készítsük föl 
autónkat a télre. a tél végül elég keményre és hosszúra sikeredett, de immár 
eljött az ideje, hogy autónkat tavaszi-nyári „üzemmódra” állítsuk. a melegebb 
idô beköszöntével sem kevés ugyanis a teendô. 

Autós ten ni vAlók A tél utá n

Hóvirág Tarka sáfrány Egyhajúvirág

Darvak - Fotók: Kosznai Norbert
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Az elmúlt évtized egyik legdinami-
kusabban fejlôdô szabadidôsportja a 
fallabda, amely hazánkban is egyre 
népszerûbb. Magyarországon a 80-as 
évek végén jelent meg elôször a sportág, 
napjainkban pedig napi rendszerességgel 
legalább négyezren ûzik. A hazai fal-
labda szövetség csaknem ötszáz igazolt 
versenyzôt tart számon, ami azt jelzi, 
hogy a sportág már túlnôtt azon, hogy 
csak szabadidôsportként beszéljünk róla. 

- A squash tényleg egyre több embert 
talál meg és egyre többen játsszák ezt a 
sportot - mondja Sebôk Zoltán, a szegedi 
Tisza SE elnöke. Ennek oka, hogy ebben a 
felgyorsult világban sok mozogni vágyó 
ember keres olyan sportot, ahol rövid 
idô alatt szinte minden izomcsoportot 
meg lehet mozgatni. Erre tökéletesen 
alkalmas a fallabda. 

A Tisza SE nem csak a város, hanem az 
ország egyik legeredményesebb fallabda 
klubja. Az egyesület nagy hangsúlyt 

fektet utánpótlás nevelésre, jelenleg is 
csaknem hetven fiatal tagja van a klub-
nak. A szegedi vezetôk nagyon sokat 
dolgoztak azért, hogy minél több helyen 
megismerjék a gyerekek ezt a sportot. 
Iskolákat kerestek fel, bemutatókat szer-
veztek, így a létszám egyre csak nôtt.

- Az utánpótlás nevelésünk országszer-
te elismert – teszi hozzá Sebôk Zoltán. 
Talán szerénytelenség nélkül állíthatom, 
hogy ha a Tisza SE fiataljai valamelyik 
korosztályos viadalon nem vennének 
részt, akkor a verseny színvonala már 
nem lenne az igazi. Összeszámolni is 
nehéz, hogy az elmúlt években a szegedi 
tehetségek mennyi érmet hoztak haza a 
különbözô országos bajnokságokról és a 
nemzetközi versenyekrôl.

A tavalyi szegedi országos utánpót-
lás-bajnokságon kilenc kategóriából 
négyben hazai siker született. Kopilovocs 
Annamária, Csókási Gabriella, Sebôk Be-
nedek és Vas Máté is aranyérmes lett. A 
mindössze kilenc esztendôs Szabó Viktor 
is nagy tehetség, hiszen már most a négy 
évvel idôsebbek között játszik és rendre 
a dobogó közelében végez.

-  Az eredményeinknek köszönhetôen a 
válogatottban szinte az összes korosztály-
ban található szegedi játékos – meséli a 
klub elnöke. A felnôtt nemzeti csapatban 
pedig már nemcsak Kecse-Nagy Helga és 
Kerényi Ádám szerepel, hiszen a fiatalok 

közül is többen kaptak már meghívót. A 
férfi válogatottnál Krajcsák Márk után 
hatalmas az ûr, ezért a szövetségi kapi-
tány már most a fiatalokat próbálgatja. 
A tavalyi Európa-bajnokságra két 19 
esztendôs reménységünk Vas Máté és 
Hoffmann Péter is kiutazhatott tarta-
lékként. Idén pedig már a 16 és fél éves 
Sebôk Benedek is tagja a bô keretnek. 

A klubnál nagyon büszkék arra, hogy 
az eredményeiket kizárólag saját ne-
velésû játékosokkal érik el. Tendencia 
ugyanis, hogy az országos bajnokságok 
elôtt egy-két tehetôsebb fôvárosi egyesü-
let idegenlégiósokkal erôsíti meg csapa-
tát. A világranglistán is elôkelô helyen 
álló szlovák, szlovén, német és osztrák 
válogatottak egyelôre még más szintet 
képviselnek, így könnyebb a jó ered-
mény elérése. A Tisza SE azonban más 
utat választott, ennek pedig hamarosan 
beérik a gyümölcse. A szegediek közül 
ketten is Top 15-ös játékosnak számíta-
nak a kontinensen. Az U15-ös lányoknál 
Csókási Gabriella a 13. helyen áll, míg 
Sebôk Benedek az U17-es fiúknál az igen 
elôkelô 9. pozíciót foglalja el.

A Tisza SE nôi versenyzôi is komoly 
szintet képviselnek az országban. Az 
idei magyar bajnok, Szombati Edina is 
itt kezdte a pályafutását. Jelenleg Ke-
cse-Nagy Helga az elsô számú szegedi 
játékos. 2008-ban és 2009-ban is meg-
választották az év legjobb nôi versenyzô-
jének Magyarországon. A 23 esztendôs 
fallabdázó tavaly részt vehetett a nem 
olimpiai sportágak seregszemléjén, a 
tajvani Világjátékokon. Helgának van-
nak lelkes és eredményes követôi klu-
bon belül is.

- A nôi squash mindenhol a világon egy 
kicsit lassabb, mint a férfiaké. - jegyzi 
meg Sebôk Zoltán. Mivel a Tisza SE-ben 
az erôsebbik nem is komoly színvonalat 
képvisel, így a lányok sokkal erôsebb 
edzôpartnerekkel tudnak együtt dol-
gozni. Rengeteg tapasztalatot tudnak 
gyûjteni az edzéseken és gyorsabb já-
tékra vannak úgymond kényszerítve. 
Ez sokat segít Helgának és társainak 
is, hiszen amikor a tétmeccseken a nôi 
mezônyben szerepelnek, akkor a fel-
gyorsult, kicsit tempósabb játékuk sokkal 
eredményesebb. 

Kecse-Nagy Helga mellett a Csókási 
lányoknak jósolnak szép jövôt a szak-
emberek. A 17 esztendôs Gabriella már 

ott toporog a felnôtt válogatott kapujánál, 
míg húga a mindössze 14 és fél éves Esz-
ter már ötödik a hazai felnôtt rangsorban.

Sport

eredményeSen építi a
jövôt a Szegedi tiSza Se

Közlekedés

A fönt említett, 4,2 kilométeres rész 
az autópálya Sándorfalvi úttól a 47-es 
útig tartó elsô szakaszának csak egy 
része. A teljes elsô szakasznak tavaly 
novemberre kellett volna elkészülnie. 
A kivitelezô konzorcium azzal indokolta 
a csúszást, hogy úgynevezett résfalat 
kellett építenie egy vízvezeték fölé. A 
beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. (NIF) ezt az indokot elfogadta, 
azonban az elsô szakasz többi részénél 
tapasztalható csúszásokat indokolatlan-
nak tartotta, ezért csaknem 448 millió 
forintos kötbért állapított meg. (Ez az 

az összeg, amit Szeged polgármestere a 
városi és a környékbeli, erôsen megron-
gálódott állami kezelésû utak felújítására 
fordítana.) Az április elején átadott, 4,2 
kilométeres sztrádarész csökkenti Sze-
ged átmenô forgalmát, ami azért fontos, 
mert elkezdôdött a Rókusi körúton az új 
2-es villamos vágányának építése. 

Az M43-as sztráda második szakaszán 
épül az új Tisza-híd. Az építmény Euró-
pában is egyedinek számít majd, hiszen 
a kontinens elsô, úgynevezett kiemelt 
kábeles hídja lesz. A Tisza elhúzódó, téli 
áradása, majd a nagy hideg is hátráltatta 

a hídépítést, nagyjából egy hónapnyi csú-
szást okozva. A kivitelezôk azonban azt 
ígérték, mindent megtesznek a határidô 
betartásáért.

A harmadik szakasz a Tisza-híd és 
Makó között épül. A sztrádához tarto-
zik majd Makón egy 7 kilométeres le-
kötô út is. 

Az M43-as hossza Szeged és Makó 
között 31,6 kilométer lesz, és a makói 
lekötô úttal együtt 61,1 milliárd forint-
ból épül. Ennek 67 százalékát Európai 
Uniós forrásokból sikerült elôteremteni, 

a maradék 33 százalékot a magyar 
állam tette hozzá. A legutóbbi hírek 
szerint az Európai Bizottság a már meg-
ítélt támogatásból 10 milliárd forintot 
tervez visszavonni, mert álláspontjuk 
szerint Magyarország a beruházás áfa 
tartalmát is költségként számolta el, ami 
szabálytalan. A kormány az Európai 
Bíróságon támadta meg a határozatot, 
az ügyben lapzártánkig nem született 
döntés.

Az M43-as autópálya még át nem adott 
szakaszain, így a Tisza-hídon és a ma-

kói lekötô úton is a határidôk szerint 
augusztus végén kell átvágni a szalagot. 
Azt követôen a romániai tranzitforga-
lomtól sújtott településekre is visszatér 
a nyugalom. 

auguSztuS végére elKéSzül az m43-aS
mire e lapszám az olvasókhoz kerül, megindul a forgalom az épülô m43-as 

autópálya 5-ös fôút és a sándorfalvi út közötti 4,2 kilométeres részén. a 
sztrádaépítés rendkívüli jelentôségû a térség lakói számára, hiszen gyakorla-
tilag megszünteti a román határ és szeged között lévô települések, valamint 
a megyeszékhely átmenô kamionforgalmát, és újabb kaput nyit, ezúttal kelet 
felé. az építkezés leglátványosabb része az autópálya tisza-hídja, mely szá-
mára név is kerestetik. 

seBôk Benedek kairói kalandja
A Tisza SE egyik legtehetségesebb 

játékosa a nyáron a híres egyiptomi El 
Batran & El-Bolorossy Squash Akadé-
mia vendége volt. Az 1993-as születésû 
szegedi fallabdázó hét hasonló korú 
társával együtt edzôtáborozhatott. 

- Beni játékára nagyon érdekes ha-
tással volt az az egy hónap – meséli 
Sebôk Zoltán, Benedek édesapja. Ná-
lunk Európában az angol stílus a di-
vat, az egyiptomiak, a pakisztániak 
és katariak azonban más felfogásban 
játszanak. Ô ebbôl kapott ízelítôt négy 

héten át Kairóban. A nyári edzések-
nek most kezd érzôdni a hatása. Nagy 
elôny, hogy mivel kétféle játékstílust 
ismer, így adott esetben egy mérkôzé-
sen tudja variálni a saját játékát. Az 
angol stílusnál a türelem dominál, a 
fallabdázók a kivárásra játszanak. A 
Kairóban elsajátított squash azonban 
pont ennek az ellentettje. A játékos itt  
letámadja a röptéket, pörgeti a játékot, 
nyomás alatt tartja riválisát. Ez a stí-
lus látványosabb és úgy néz ki, hogy 
eredményesebb is.

eUróPai hírû a szegedi Pálya
A szegedi fallabda centrum hat pá-

lyájával az ország legnagyobb squash 
pályája. Gyakorlatilag bármilyen nem-
zetközi verseny rendezésére alkalmas. 
Nem véletlen, hogy Szeged házigazdája 
lehetett már Európa-bajnokságnak és 
fôiskolás világbajnokságnak is. A Ti-
sza SE minden nyáron megrendezi 
hagyományos senior versenyét, amely 
egyre nagyobb népszerûségnek örvend, 
ráadásul a viadal most már az egyik hi-
vatalos állomása az Európai Szövetség 
által szervezett senior körversenynek. 
Ez is azt jelzi, hogy az ESF elismeri a 
szegedi klub munkáját.

- Óriási dolognak tartom, hogy a sze-
gedi senior verseny így kinôtte magát 

– mondja büszkén Sebôk Zoltán. Az 

európai szövetség annak ellenére tá-
mogat minket, hogy messze vagyunk 
Angliától, Nyugat-Európától, sôt még a 
Ferihegyi repülôtértôl is. Most már mi 
is komoly részesei vagyunk az európai 
fallabda körforgásnak, amibôl a jövôben 
még többet profitálhatunk.

Magyarországon már régóta a Szege-
di Squash és Szabadidô Club az egyik 
állandó versenyhelyszín. Az idei sze-
zonban a Tisza SE lehet a házigazdája 
a Magyar Kupának, a csapatbajnoki 
döntônek és a rájátszásnak is. Emellett 
a már hagyományos Hungarian Junior 
Open sem maradhat el. Hazánk legran-
gosabb utánpótlás fallabda versenyét 
immár ötödik alkalommal szervezi meg 
a klub novemberben.

egy dArAbon Már járhAtó A sztrádA

a híd hossza: mintegy 660 m.  
a híd szélessége: mintegy 30 m
a híd összfelülete: 19 500 m2

ártéri hidak szerkezeti magassága: 
megközelítôleg 4 m
mederhíd szerkezeti magassága: 
megközelítôleg 4–6 m
Pilon magassága: 22 m
a felszerkezethez felhasznált beton 
mennyisége: 11 311 m3

a felszerkezethez felhasznált acél 
mennyisége: 3 455 t
A híd tervezése 2006-ban, az építése 
2008-ban kezdôdött.

adatok a hídról:

Kecse-Nagy Helga Sebôk Zoltán

Fejlesztés

Zsombó közel 15 millió forint vissza 
nem térítendô támogatásban részesült 
egy új, 30 férôhelyes bölcsôde felépí-
tésére és a mûködés megkezdéséhez 

szükséges eszközök beszerzésére. A 
tervek szerint a Bóbita Bölcsôde 2011 
szeptemberétôl várja majd a település 
legkisebbjeit.

új BölcSôde 
épül zSomBón
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hozzávalók:
1 sonka
50 dkg liszt
2,5 dl víz
1 dkg élesztô
1 kiskanál cukor
2 kiskanál só

sonka elkészítése:
A sonkát megfôzzük és kihûtjük.

sonka elkészítése:
A 2,5 dl sós, cukros langyos vízben 

felfuttatjuk az élesztôt. A liszthez hozzá-
adjuk az élesztôs vizet, és jól kidolgozzuk 
a tésztát. Miután duplájára kelesztettük, 
még egyszer átgyúrjuk, és ujjnyi vas-
tagra nyújtjuk. Rátesszük a sonkát, fel-

hajtjuk a tésztát a sonkára, és az egészet 
egy lisztezett tepsibe tesszük. Kb. még 
fél órán át kelesztem, majd a tetejét víz-
zel megkenem és beteszem a sütôbe. Ha 
kisült, a tetejét rögtön megkenem vízzel. 

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

KenyértéSztá-
Ban Sült SonKa

Pályázat

Turisztika

Pályázat

Pályázat

Szavazzon az 
új villamoSoK 
Színére!

A lengyel PESA cég üzemeiben már el-
kezdték gyártani Szeged új, alacsonypad-
lós, klímával fölszerelt, magas mûszaki 
színvonalú villamosait. A jármûvek szí-
nérôl már több ezren szavaztak, melyet 
még bárki megtehet április 15-éig a sze-
gedi önkormányzat beruházási füzetéhez 
mellékelt szavazólap visszaküldésével 
vagy interneten a www.delmagyar.hu 
weblapon. Legyen a villamos hagyomá-
nyosan sárga? Környezetbarátságot su-
galló, zöldes? Modern, acélkék? Esetleg 
színesebb, sárga-kék-piros? Errôl most 
az utasok dönthetnek!

A Szegedi Önkormányzat a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztô Zrt-vel közösen 
szavazást hirdetett az új Tisza-híd név-
adására. A híd nevének kiválasztásában 
Ön is aktívan közremûködhet, döntse el, 
hogyan nevezzék el az M43 autópálya 
hídját!

Az M43-as az elsô projekt, ami az 
Európai Unió 2007-2013 közötti költség-
vetési idôszakában indult el. Az itt épülô 
mintegy 660 méter hosszú, több részbôl 
álló új Tisza-híd különlegessége, hogy a 
hídpályát 1200-1300 milliméteres átmé-
rôjû, 37-48 méter magas cölöpök tartják. 
A mederhíd kiemelt kábeles szerkezete, 
acél trapézlemez-bordáival Európában is 
újdonságnak számít. Most ön döntheti 
el, mi legyen a neve Szeged új északi 
hídjának!

A játék elsô szakaszában, 2010. már-
cius 12. és április 16. között küldhetik el 
ajánlatukat az új híd nevére. A beérkezett 
nevek közül egy szakértô zsûri választja 
ki azt az ötöt, amelyekre aztán a máso-
dik körben, 2010. április 20-ától bárki 
szavazhat. Ekkor a lakosság véleménye 
dönt: az 5 ajánlott elnevezés közül a kam-
pány második egy hónapos idôszakában, 
2010. április 20. és május 14. között a NIF 
Zrt., illetve a Délmagyar honlapján lehet 
szavazni a Tisza-híd leendô nevére. Az 
új híd nevét Szeged napján jelentik be. 

Az új híd nevére a következô elérhe-
tôségeken várják ötleteiket: 

•  Postai úton a Nemzeti Infrastruktúra 
Zrt. részére, a 1439 Budapest, Pf. 695. 
illetve Szeged MJV Önkormányzata 

részére, a 6701 Szegd, Pf.: 473 címre 
elküldött levélben, az „M43 Tisza-híd 

– Hídkeresztelô” feltüntetésével  
•  Telefonon a NIF Zrt. információs vo-

nalán: +361/436-8100 
•  Szeged Város 2010. március 12-tôl 

terjesztett, „Szeged 2010” c. kiad-
ványában található szelvénnyel, 
melyet a helyi okmányirodában és 
a városházán elhelyezett urnákba 
lehet bedobni. 

•  A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. web-
lapján (www.nif.hu)

Eddig már ezernél is több ötlet érkezett. 
Számos javaslat célzott arra, hogy a híd 
neve legyen Betyár híd a hírhedt magyar 
zsivány, Rózsa Sándor után. Természe-
tesen nem maradhatott ki a javaslatok 
közül a szinte klasszikusnak számító 
Chuck Norris sem, sôt egy újabb akcióhôs 
is feltûnt a színen: Hollywoodot immár 
Charles Bronson is képviseli a magyar-
országi hidak nevéért vívott harcokban. 

A billentyûzetet vagy tollat ragadók 
közül sokan vélték úgy, hogy a város 
egy híres szülöttérôl, Szentgyörgyi Al-
bertrôl nevezzék el a hidat, vagy a Sze-
gedhez szintén szorosan kötôdô József 
Attiláról, Juhász Gyuláról, Móra Ferencrôl 
vagy a hunok vezérérôl, Atilláról, akinek 
székhelye Szeged környékén lehetett, és 
végsô nyugalomra is a Tisza medrében 
lelt a legenda szerint. Többen gondolták 
úgy, hogy a híd méltó emléket állítana 
történelmi nagyjainknak, így például 
Kossuth Lajosnak, Vásárhelyi Pálnak, 
Wesselényi Miklósnak vagy épp Zrínyi 
Miklósnak, Bethlen Gábor nevét viselve 
pedig a magyarság és Erdély kapcsola-
tára emlékeztetne a híd neve. 

Emellett sokan felvetették, hogy a hidat 
az érintett területekrôl nevezzék el, így 
legyen Szeged Északi-hídja, Tápé-hídja, 
vagy Gyevi-híd. De sokan szeretnék, ha 
Szeged romantikus jelzôje után a hidat 
Napfény-hídnak keresztelnék, vagy a Ti-
szán tavasszal, nyár elején násztáncukat 
járó kérészek után Tiszavirág-hídnak.

Az Újszegedi Ligetben uniós pályázat-
nak köszönhetôen egy kerékpáros foga-
dóállomás, pihenôhely, gyorsszerviz és 
kölcsönzô épül. Kialakításra kerülô egy 
közel 60m2-es fogadóállomás, valamint 
a mellett található kerékpáros akadály-
pályát is tovább fejlesztik, 4 kerékpáros 
túraútvonalat jelölnek ki és ezek mentén 
kerékpártárolókat helyeznek el. A Játékok 
Kertjében található kerékpáros akadály-
pálya felújításával és a használaton kívüli 

csónakázó medence akadálypályává tör-
ténô átalakításával Magyarország egyik 
legszínvonalasabb extrém kerékpáros 
tere jön létre. A terület így alkalmassá 
válik nemzetközi szintû versenyek meg-
rendezése, de mint önálló turisztikai 
attrakció is komoly vonzerôt jelent majd 
a kerékpárosok számára. Közbeszerzésen 
az Ipszolg 98 Kft. nyerte el a beruházás 
megvalósítását. A céggel a napokban írta 
alá az önkormányzat a szerzôdést és így 
indulhat a munka. 

Ujhelyi István a körzet országgyûlési 
képviselôje az avatáson elmondta, hogy 
a projekt nagyon fontos az itt élôknek, 
hiszen egy olyan kerékpáros fogadóállo-
más és akadálypálya épül, ahol nagyon 
sok gyereknek tölti el majd szabadidejét. 
Szeged az Eurovelo nemzetközi kerékpár-
hálózatnak része, ezért is van szükség 
erre beruházásra, hisz így európai körül-
mények között fogadhatók a két keréken 

közlekedôk. Az építkezés költsége 111 
millió forint, ennek felét uniós pályázati 
forrásból biztosítja a város.

A képviselô hozzátette, hogy a felmé-
rések és a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az egyik leggyorsabban fejlôdô 
turisztikai ágazat a kerékpáros turiz-
mus. Nagyon sokan kerekednek fel úgy, 
hogy viszik magukkal a kerékpárjukat 
és helyben azt használják. Ezért is fontos, 
hogy számukra megfelelô körülményeket 
biztosítsunk és kielégítsük ezeket az igé-
nyeket. Szeged ebben évek óta élen jár.

A munkálatokat a nyertes cég az 
aláírást követôen azonnal elkezdte. A 
Kft. vezetôje, Kiss Ernô elmondta, hogy 
elôször a már meglévô játékok felújítás 
és biztonságosabbá tételét végzik el. A 
tervek szerint amint befejezték a mun-
kát, a gyerekek azonnal újra birtokukba 
vehetik a játékokat. Április vége felé 
pedig elkezdik a fogadóépület építését is.

Néhány héttel ezelôtt még úgy tûnt, 
hogy idén elmarad a fesztivál, mivel a 
tavalyi nem úgy sikerült, ahogy tervez-
ték. A szervezésben részt vállaló cég és 
az önkormányzat között elszámolási vita 
alakult ki, amely miatt veszélybe került 
az idei fesztivál. Azonban egy debrece-
ni egyesületnek köszönhetôen, amely 
vállalta a fesztivál megrendezésének 
anyagi fedezetét, április 16-17-18-án újra 
várják Újszentivánra a rétest és a színes 
programokat kedvelôket, mondta Putnik 
Lázár polgármester. A rendezvény na-
gyon fontos a település életében, hiszen 
elviszi a falu hírét sok-sok településre.

A tervek szerint 8-10 réteses fogja árul-
ni termékeit. A polgármester reményei 
szerint ennyi árus elegendô mennyiségû 
rétessel tud szolgálni, és a látogatóknak 
nem kell sokat sorban állni azért, hogy 
megkóstolhassák kedvenc süteményüket. 
Akik ellátogatnak a III. Rétesfesztiválra, 
azok láthatják, hogyan készül a rétes 
többek között Mórahalmon, a somogy 
megyei Mesztegnyôn – ahol már 10 fö-
lött járnak a rétesfesztiválok számát 
tekintve, a szerbiai Törökkanizsán, a 
romániai Agyagfalván és Gottlobon, a 
szlovákiai Kisgéresen és nem utolsó 
sorban Újszentivánon.

A hagyományoknak megfelelôen na-
gyon sokféle programmal várják az ér-
deklôdôket a rendezvény helyszínén, a 
Lovas szabadidôparkban. A programok 
egy része a réteskészítéshez kapcsolódik, 
más részük a szórakoztatást szolgálja. A 
polgármester azonban hangsúlyozta, a 
tavalyinál több és színesebb program 
fogadja a vendégeket. Pénteken a ha-
gyományos rétesevô versenyek zajlanak 
majd. Emellett újdonságként fogathajtó 
versenyt terveznek, amelyre nem csak 
a környékbeli fiákereket várják. Ter-
mészetesen a három nap alatt rengeteg 
mutatványos is várja majd a fesztivál 
látogatóit, akik a finom ételek mellett 

sokféle szórakoztatásban is részesülnek 
majd. A helyi Nagycsaládos Egyesület 
pedig a hagyományos kézmûves foglal-
kozására várja a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt. A napot utcabál zárja, amely-
nek fellépôje Csocsesz lesz.

Szombaton reggel 9 órától a vendég-
települések mutatják be réteskészítô 
tudományukat, illetve veteránautó ta-
lálkozót terveznek a szervezôk. Ezen a 
napon lép fel Leblanc Gyôzô, Tóth Éva, 
Josh és Jutta, valamint Bach Szilvia és 
Éles István is.

A vasárnap fô attrakciója a réteskészítô 
verseny lesz. A csapatokat a rendezvény 

helyszínének több pontján helyezik majd 
el annak érdekében, hogy minél többen 
meg tudják nézni a rétes készítésének 
folyamatát. Délután pedig Dukai Regina 
és a Desperado együttes szórakoztatja 
a látogatókat. A hétvégén Vadasparki 
állatsimogató is várja majd a gyerekeket.

Putnik Lázár hangsúlyozta, egy dolog-
ban még eltér a tavalyi fesztiváltól az idei, 
mégpedig abban, hogy mind a belépés, 
mind a parkolás valamennyi látogató 
számára ingyenes lesz. Tavaly közel 10 
ezer ember látogatott ki a rendezvényre, 
a szervezôk reményei szerint idén is leg-
alább ennyi vendég lesz Újszentivánon.

adjon nevet az
új hídnaK

játéKoK Kertje az
újSzegedi ligetBen

réteSFeSztivál
újSzentivánon

hamarosan már nem a településeken keresztül dübörögnek a kamionok, 
hanem az elkészült új m43-as autópályán. az úttal együtt átadják szeged 
harmadik híját is. ennek nevérôl az itt élôk dönthetnek.
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