
II. évfolyam 5. szám • 2010. május

Algyô • Bordány • deszk • dóc • domAszék • Forr áskút • küBek há z A • röszk e
sándorFAlvA • szAtymAz • szeged • tiszAsziget • újszentiván • üllés • zsomBó

Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

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

Kistérség települései

BemutatKoznaK a települéSeK:
Sándorfalva

A Szegedtôl 13 kilométerre fekvô, több 
mint 8200 lelket számláló Sándorfalva öt 
éve nyerte el a városi rangot. Az egymil-
liárd forintos költségvetésbôl gazdálkodó 
település a 2006 és 2010 közötti fejlesz-
tések hátterére képzett egy keretet: 600 
millió forintos csomag áll rendelkezésre, 
hogy a 2 milliárd forintos fejlesztési prog-
ram átlagosan 32 százalékos önerejét 
biztosítsák. Kakas Béla 2006 óta áll a 
kisváros élén. A polgármester elmondta, 
hogy már a 2006-ot megelôzô idôszak-
ban szondázta a 
lakosságot, fel-
mérte, mi-
r e 

vágynak, mirôl álmodnak az emberek, 
s ez alapján vázolta fel a település jövôké-
pét a Más Mint Eddig programban. Ebbôl 
lett a Pallavicini-terv, amely négy évre 
meghatározta a városfejlesztés irányát 
és konkrétumait.  – A városfejlesztési 
koncepció kidolgozásakor szem elôtt 
tartottuk az Európai Városok Chartájá-
nak ajánlásait és elveit, amely szerint a 
fejlesztési elképzelések középpontjába 
az embert kell állítani. Úgy terveztük, 
hogy elsôsorban a földrajzi adottságain-
kat alapul véve – Szeged és Ópusztaszer 
közelségét kihasználva – kell egy vonzó, 
üde, vendégváró és szolgáltató típusú 
városszerkezetet kialakítani. Az európai 
színvonalú kisváros tervezésében a fô 
szempont a település életébôl hiányzó 
funkciók betöltése minden korosztály 
számára, a város népességmegtartó ké-
pességének fokozása, valamint mind a 
fiatalok, mind pedig az idôsebb korosz-
tály életkörülményeinek javítása, illetve 
a szolgáltató városi környezet fejlesztése.

Az, hogy Sándorfalva jó irányba indult 
el, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 
benyújtott pályázataik 95 százaléka nyer-
tes lett. Kakas Béla büszkén mondta, hogy 
2010-ben fillérre pontosan áll a négy éve 
meghatározott önerô aránya, ami azt je-
lenti, hogy jól kalkuláltak. Sándorfalván 
minden mindennel összefügg, hiszen a 

városfejlesztési projektek egymásba 
kapcsolódnak – hang-

s ú l y o z t a 
a polgár -

mester. Jelenleg például négy helyszí-
nen mûködik az általános iskola. Ez az 
iskolabôvítési és –fejlesztési projektnek 
köszönhetôen az új tanévben megvál-
tozik. A 600 millió forintos beruházás-
sal – 500 millió uniós forrás és 100 
millió önerô – három iskolaingatlant is 
felszabadítanak, amit a jövôben másra 
fognak használni. A Pallavicini-kastély-
ból – ahol jelenleg az alsó tagozatosak 
tanulnak – múzeumot alakítanak ki. A 
felújítási munkálatok mintegy 200 millió 
forintba kerülnek, és várhatóan novem-
berre végeznek a rekonstrukcióval. Az 
önkormányzat közel 170 millió forintot 
nyert erre a célra a Dél-alföldi Regionális 
Program pályázatán. A kastélymúzeum-
ban a Pallavicini család története mellett 
Budai Sándor citerás hagyatékával is 
megismerkedhetnek majd a látogatók. 
A polgármester szerint igazi turisztikai 
látványosság lesz az országban egyedül-
álló citeramúzeum. A történelmi város-
központ rehabilitációja során mintegy 
100 millió forintból újult meg az Ady 
Endre utca, valamint a Szabadság tér 
és környéke. E munkálatokhoz közel 50 
millióval járult hozzá az önkormányzat. 
A buszpályaudvar kiköltözik majd a cent-
rumból a focipályához, ahol mintegy 150 
millió forintból építenek korszerû, euró-
pai színvonalú buszportot. Kakas Béla 
elmondása szerint ezzel kétközpontúvá 
válik a város: a buszpályaudvar és kör-
nyéke lesz a zajosabb, a történelmi város-
központ pedig a csendesebb rész. Az új 
buszpályaudvart júniusban adják át az 
utazóközönségnek. A Széchenyi utcában, 
a régi KTSZ épületében és udvarán ifjú-
sági és civil közösségi teret, találkozási 
pontot alakítottak ki mintegy 100 millió 
forintból. A város közel 50 millió forint 
önrészt biztosított ehhez a beruházáshoz. 
Mintegy 130 millió forintból a bölcsôdét 
bôvítik – itt közel 15 millió az önerô –, 
közel 90 millió forintból pedig napkö-
zi otthont építenek az idôseknek, ahol 
körülbelül 10 millió az önkormányzati 
önerô. A polgármester elmondta, hogy 
e két beruházás jelenleg közbeszerzés 
alatt áll. A tervezett projektek év végére 
befejezôdnek.

Környezettudatos építészeti megoldá-
sokkal korábban épült meg a Holcim-ház. 
A mintegy 50 millió forintból felhúzott és 
fiatal családok által lakott négylakásos 
társasház egyedülálló az országban. – A 

passzív házban minimálisak a rezsi-
költségek, hiszen légszivattyús a fûtés, 
napkollektort használnak, saját szenny-
víztisztítómûje és úgynevezett szürkevíz-
hálózata van az épületnek, amit tisztított 
csapadékvízzel mûködtetnek – mondta a 
polgármester. Saját erôbôl, mintegy 120 
millió forintból építettek Sándorfalván 
az UEFA szabványoknak is megfelelô, 
villanyvilágításos, mûfüves labdarúgó-
pályát. Kakas Béla a sport és ifjúság vá-
rosává szeretné tenni Sándorfalvát. – Már 
elkészültek a sportközpont tervei. Sán-
dorfalva olyan utánpótlás-nevelô bázis 
lehetne, mint Felcsút. A bányatavaknál 
már minden engedélyt megszereztünk a 
szabadidôpark kiépítéséhez, 100 milliót 
is nyertünk pályázaton, de az induláshoz 

szükséges plusz 30 millió forint önerôt 
nem szavazta meg a képviselô-testület. 
Bár ezt nagyon sajnálom, nem mondtam 
le errôl a projektrôl! – hangsúlyozta a 
polgármester, aki a 2010 és 2014 közötti 
idôszak legnagyobb beruházásának a 
szennyvízcsatorna-hálózati rendszer 
és tisztítómû megépítését tartja. A 4,7 
milliárd forintos projektre Szatymazzal 
együtt pályáztak. Már sikerrel vannak 
túl az elsô körön, júniusban lesz a má-
sodik forduló, amelynek eredményét 
várhatóan ôsszel hirdetik ki. Kakas Bé-
la fontosnak tartja a kistérséggel való 
együttmûködést, ami a szociális fel-
adatellátásban és a pedagógiai szak-
szolgálatban érhetô tetten.

Kakas Béla
Sándorfalva polgármestere

Kakas Béla polgármester szerint év végéig sikerül teljesíteni a 2006-ban 
kitûzött célt: 2 milliárd forint értékû fejlesztés valósul meg Sándorfalván. 
Ezzel megduplázzák a város vagyonát. A polgármester szerint azért tudtak 
ilyen szép eredményt elérni, mert nem lázálmokat kergettek, hanem valós 
igényeket szolgáltak ki, ráadásul induláskor fillérre pontosan kiszámolták 
a finanszírozást. Azt, hogy Sándorfalva jó irányba indult el, mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy a benyújtott pályázataik 95 százaléka nyertes lett.

Templom

Sándorfalvi iskola látványterve

Sándorfalvi iskola látványterve Sándorfalvi buszpályaudvar



A BElvároS 11-ES Számú válASz-
tóKörzEtéBEn töBB Száz millió 
forint értéKû fEjlESztéS vAló-
Sult mEg Az Elmúlt évEKBEn. 
tóth Károly, A KörzEt KépviSE-
lôjE SoroltA Az ErEdményEKEt.

A Szentháromság utcában 70 millió fo-
rintos burkolatfelújítást, a Petôfi sugárúton 
66 milliós csatornarekonstrukciót, a Tisza 
Lajos utcában több mint 40 milliós csator-
na- és útfelújítást, a Faragó utcában több 
mint 20 milliós csatornarekonstrukciót 
végeztek az utóbbi években. Újra járnak 

a villamosok a Boldogasszony sugárúton, 
amit egyre több kerékpáros használ, hi-
szen elkészült a nagyállomásig tartó 
bicikliút. Több forgalmas ponton kerék-
pártárolókat is elhelyeztek. Kiépítették a 
8-as és 10-es trolivonalat a Markovits és 
Vitéz utcában. Új megálló épült a Ságvári 
gimnáziumnál és a Honvéd téri templom-
nál – sorolta Tóth Károly. A Zászló utcában 
56 lakásos társasház újul meg közel 50 
milliós állami és önkormányzati támoga-
tással. A 11-es körzet oktatási intézmé-
nyeiben is javultak a mûködés feltételei. 
A Béke Utcai Általános Iskolában egy 100 

milliós program már megvalósult: kicse-
rélték a nyílászárókat, lefedték kupolával 
az udvart, megszépült a homlokzat és az 
ebédlô. A választókörzet más területen is 
sokat szépült az elmúlt években. Díszki-
világítást kapott a Zsinagóga és a Honvéd 
téri református templom. Új növények és 
játékok kerültek a Honvéd téri játszótérre.

Tóth Károly az évi 3,5 millió forintos 
képviselôi alapjából finanszírozza például 
az egynyári virágosztást, telepít növénye-
ket, padokat és kerékpártárolókat a Má-
tyás Cukrászdánál és a Batthyányi utcai 
Óvodánál. Ebbôl a keretbôl segíti a Dáni 
utcai, Vám téri, Bécsi körúti és Kálvária 
sugárúti nyugdíjas klubok, egyesületek 
kulturális programjait, de ebbôl támogatja 
az iskolai és óvodai ünnepségeket, vala-
mint a polgárôrök munkáját is.

Hogy mit szeretne még megvalósítani 
a jövôben? – Zajlik a tömegközlekedési 
nagyprojekt, melynek keretében a Kálvá-
ria sugárút Nagykörútig tartó szakaszát is 
felújítják. A villamosvonal rekonstrukciója 
mellett klinker járdaburkolatot és kerék-
párutat is építenek. Hamarosan teljes 
vonalon közlekedik a 8-as és 10-es troli, 
mely megkönnyíti a klinikákhoz utazók 
közlekedését. Folytatódik a Béke Utcai 
Általános Iskola korszerûsítése, melynek 
keretében közel 160 millió forintból meg-
újul az intézmény energetikai rendszere. 
A Vitéz Utcai Bölcsôde 110 milliós bôví-

téses felújításának köszönhetôen 20 új 
férôhelyet alakítanak ki. A „Mi iskolánk, 
mi óvodánk” pályázaton sikeresen szere-
pelt a Béke Utcai Iskola és a Gyertyámos 
Utcai Óvoda, így mindkét intézmény meg-
szépült környezetben kezdi a következô 
tanévet. Zajlik a Honvéd téri beruházás, 
ami a környék parkolási gondjait enyhíti 
majd. A beruházó a Honvéd téri játszótér 
felújításában is szerepet vállalt. Szeged 
sikeresen pályázott egy új közmûvelôdési 
intézmény megvalósítására, amely a sze-
gedi Csodák Palotájaként a Kálvária sugár-
út - Jósika utca - Gogol utca által határolt 

területen valósulhat meg. A beruházás 
értéke meghaladja az 1,5 milliárd forintot.

KAtonA gyulA hoSSzú-hoSSzú 
évEK ótA KépviSEli mórAvároS 
érdEKEit A torony AlAtt. A 70 
évES KépviSElô még mA iS rEn-
dülEtlEnül rójA Az utcáKAt 
vároSôrKént. ElmondáSA SzE-
rint SzintE mindEn cSAládot 
iSmEr mórAvároSon.

Katona Gyula tôsgyökeres móravárosi, 
ott született és nôtt fel. Elmondása szerint 
nincs olyan család a városrészben – ahol 
az utóbbi években több új társasház is 
épült –, ahonnan ne ismerne valakit. A 
70 éves Gyula bácsi elmondása szerint 
mindenkivel megtalálja a hangot. Még 
ma is gyakran járôrözik a Városôrség 

alelnökeként. A 13-as választókörzet kép-
viselôje az elmúlt évek fejlesztéseit sorolva 
kiemelte: a Móravárosi körúton megépült 
a kereskedelmi központ. Itt, és a Vadas-
park lakóparknál körforgalmat és gyalog-
átkelôhelyet építettek terelôszigettel – a 
lakók kérésére. A Vadaspark lakóparkban 
jelenleg mintegy kétezer ember él. Katona 
Gyula elmesélte, hogy az elsô lakó rögtön 
a beköltözése után azzal hívta fel, hogy 
nincs áram. A képviselô azonnal intéz-
kedett, s pár órán belül már volt villany 
a lakásban. A Vadaspark lakóparkban 
lakóknak azóta is segít a városatya: ké-
résre vágott itt már ki fát és rendezett 
játszóteret az építtetô és a Környezet-
gazdálkodási kht. Az elmúlt években 
aszfaltozták le Móravároson a Kormányos, 
Remény, Csáktornyai, Hajnal és Lendvai 
utcát. Utóbbiban csapadékvíz-elvezetô is 
épült. Katona Gyula az évi hárommillió fo-
rintos képviselôi alapjából számos helyen 
végeztetett járdajavítást 10-40 méteren a 
városrészben. Olyan szakaszok is voltak, 
így például a Korda utcai orvosi rendelô-
nél és a Móra szakközépiskola Kálvária 
sugárúti frontján, ahol teljesen új járda 
épült. – Az uniós szabványoknak meg-
felelô Kolozsvári utcai játszótér minden 
évben új játékokkal bôvült. Nemrégiben 3 
millió forintból újraaszfaltozták a játszótér 
kosárlabdapályáját. Ezt a beruházást egy-
millió forinttal támogattam a képviselôi 
alapomból – hangsúlyozta a képviselô. Az 
oktatási intézmények is új ruhát kaptak: 
felújították a Szél utcai Napsugár Óvodát 
és a Katona utcai Óvodát, újraszigetelték, 
akadálymentesítették és kicserélték a 
nyílászárókat a Móra szakközépiskolában, 
amelynek a volt kollégiumi épületét is 
rendbe tették. Itt tantermeket és mûhe-
lyeket alakítottak ki. Katona Gyula idén 
300 ezer forinttal támogatja az oktatási 
intézmények további korszerûsítését, csi-
nosítását a képviselôi alapjából. A város-
atya elmondta: minden évben megrendeli 
az alapjából a városrész rossz állapotú 
utcáinak kátyúzását. Mindemellett a fa- és 
díszcserjeültetést is támogatja. Elmondása 

szerint ô vezette be Szegeden az egynyári 
virágpalánta-osztást. Erre 300 ezer forin-
tot fordít évente. Móravároson nagy nép-
szerûségnek örvend az akció, körülbelül 
200 ember jut így évente virágpalántához.

Hogy milyen tervei vannak még a 70 
éves képviselônek? – Egy ciklust szeret-
nék még végigvinni. A Kolozsvári téri 
játszótérre újabb játszóeszközöket szeret-
nék venni. A Korda utcai orvosi rendelô 
és gyógyszertár akadálymentesítését is 
szeretném még megvalósítani.

Szondi ildiKó, A 10-ES vá-
lASztóKörzEt KépviSElôjE A 
BElvároS rEKonStruKciójárA 
A lEgBüSzKéBB. SzErintE A rE-
öK-pAlotA Elôtti tér éS A Köl-
cSEy utcA fElújítáSávAl új 
otthonrA, KorzórA lEltEK A 
SzEgEdiEK.

Szondi Ildikó a 10-es belvárosi körzet 
önkormányzati képviselôje az elmúlt évek 
fejlesztéseirôl szólva a Belváros rekonst-
rukciós munkálatait emelte ki. Büszkén 
említette a Reök-palota elôtti tér felújítását 
és a Kölcsey utca korzóvá alakítását, ahol a 
mûvészek és régiségkereskedôk új otthon-
ra leltek a városlakókkal, hiszen – ahogy 
fogalmazott – új, térbeli kiállítóhellyé is 
vált a sétálóutca. – Szeged az elmúlt évek-
ben bekerült a TOP 10-be, vagyis azon 
magyarországi települések közé, melyek 
a legtöbb turistát vonzzák. A Belváros 
további szépítése még elôrébb juttatja 
Szegedet ezen az elôkelô listán, hiszen a 
városközpont rekonstrukciója folytatódik 
a Mars tér irányába. Megújul és díszbur-
kolatos lesz a Gutenberg utca. A Széchenyi 
téren is rendezték a terepet, füvesítettek, 
virágokat ültettek, utat alakítottak ki az 
OTP-palota felôli parktükörben, ahol a 
város napján felavatták IV. Béla monu-
mentális lovas szobrát. Tóth Béla és Tóth 
Dávid alkotása a talapzattal együtt közel 
8 méter! Ebben az évben ez a legnagyobb 
köztéri szobor, amit Magyarországon 
felavattak. Hamarosan megváltozik a 
Dugonics tér képe is, hiszen a Szegedi 
Tudományegyetem Rektori Hivatalának 
rekonstrukciója év végére befejezôdik. 
Nagyon népszerûek, sokan használják a 
kerékpártárolókat, amelyekbôl egyre több 
van a Belvárosban. Szondi Ildikó fontosnak 
tartja a kerékpárutak fejlesztését. Ebben 
nagyon jól áll a város, nem véletlenül 
nevezte el Szegedet egy internetes hír-
portál Magyarország Amszterdamjának. 

Ismert: Hollandia fôvárosában rengeteg 
a kerékpárút és a kerékpáros. Megújult 
a Tömörkény gimnázium és a Vasváry 
szakközépiskola, valamint a Toldi utcai 
Óvoda. Szondi Ildikó elmondta: folyamato-
san újulnak meg a körzetében az oktatási 
intézmények. Nyáron pályázati pénzbôl, 
összefogással újabb oktatási intézmé-
nyeket korszerûsítenek. Több belvárosi 
bérpalota is új ruhát kap, jelenleg négy 
felújítása zajlik.

Szondi Ildikó az évi 3,1 millió forintos 
képviselôi alapjából általában egymillió 
forintot költ útjavításra, kátyúzásra, 500 
ezer forintot virágosításra, 600 ezer fo-
rinttal támogatja az oktatási intézmények 
felújítási programját, a maradék pénzt 
pedig közösségi programokra, civil kö-
zösségek, egyéni kezdeményezések tá-
mogatására fordítja.

Hogy milyen tervei vannak a jövôt il-
letôen? Szeretné még felújítani a Bartók 
teret, a még romos palotákat és elhagyott 
vendéglátóhelyeket, valamint rendbe hoz-
ná a Centrum-gödröt. – Jó lenne, ha minél 
több spontán közösség jönne létre, ebben 
szívesen segítenék, hogy senki se ma-
radjon magára az idôsödô Belvárosban. 
Minden erkélytulajdonost és bérlôt arra 
szoktatnék, hogy a szép Belvárosban sen-
kinek se maradjon virág nélkül az erkélye! 
Javítanám továbbá az éjszakai mulatozók 
viselkedési kultúráját annak érdekében, 
hogy ne tegyék éjszaka tönkre a szép 
tereket, és hagyják pihenni a hajnalban 
még aludni vágyó lakókat… – mondta 
végezetül Szondi Ildikó.

fejlôdô vároSréSzeK
új sorozatot indítunk lapunkban: szegedi önkormányzati képviselôk be-

szélnek arról, milyen fejlesztések voltak az elmúlt években a választókörze-
tükben, mire fordították a képviselôi alapjukat és milyen terveik vannak a 
jövôt illetôen. Sorozatunk elsô részében Szondi ildikó és tóth Károly belvárosi, 
valamint Katona gyula móravárosi képviselôt kérdeztük.  

Reök tér

Móra épület

Jétszótér

Béke utcai iskola

Béla szobor

Villamospálya felújítás

Bicikliút

Fejlesztések
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Több mint 26 ezer iskolás ingyen juthat 
el a Napfényfürdô Aquapolisba a tanév 
végéig. Az Európai Unió támogatásával 
létrehozott wellness-, gyógy- és élmény-
fürdô elsôsorban Szeged idegenforgalmi 
fejlesztését szolgálja, ugyanakkor fontos 
a Ligetfürdô Kft. és a két tulajdonos, 
vagyis a Szegedi Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Hungest Hotels Zrt. 
számára, hogy minden szegedi magáénak 
érezze a komplexumot. Ezért jött létre 
az a megállapodás, amely alapján április 
1-je és június 15-e között valamennyi 
szegedi általános és középiskolás tanuló 
lehetôséget kap a Napfényfürdô ingyenes 
megismerésére. Nemcsak az önkormány-

zati intézményekbe járó diákok vehetik 
igénybe a kedvezményt, hanem az egye-
temi, egyházi és alapítványi fenntartású 
iskolák tanulóit is várják a vízi parkban. 
Magyarország egyik legnagyobb élmény-
fürdôje, ami 80 százalékban a szegedi 
önkormányzat tulajdonában van, hétköz-
naponként reggel nyolc órától délután egy 
óráig fogadja a fiatalokat- tudtuk meg 
Náfrádi György, vezetô animátortól, aki 
egyben az iskolai program gördülékeny 
lebonyolításáért is felel.

A kedvezmény egészen pontosan 26150 
gyermeket érint, 987 osztályban. A diá-
kokat csoportonként négy felnôttnek kell 
elkísérnie. Ôk szintén a fürdô vendégei, 
így csaknem 4000 felnôtt is ingyen jut-
hat be a vízi parkba. Bár több ezren is 
beférnének, a Napfényfürdô egyszerre 
csak 5-600 gyereket fogad ebben az 

idôszakban, így a fiatalok mellett a fizetô-
vendégek is kényelmesen fürdôzhetnek. 

A diákok a csendes wellness kivéte-
lével minden részleget kipróbálhatnak. 
A fiatalok élnek is a lehetôséggel, töröl-
közôbe burkolózó tiniket nem látni a 
parton. A két órás lubickolást nagyon 
élvezik, a csúszdáknál nincs megál-
lás, az óriáscsúszdáról a kamikázéra, 
majd a tölcsér alakú, hagyma csúszdára 
szaladnak, miközben meg-megállnak a 
masszíroztató vízsugár alatt.  A szerve-
zô, Náfrády György, mosollyal az arcán 
meséli, hogy a diákoknál talán már csak 
a tanárok élvezik jobban a szolgáltatá-
sokat és a fiatalokkal együtt játszanak 
a vízben a felnôttek is. 

Az eddigi visszajelzések szerint a lehe-
tôséggel az iskolák kilencven százaléka 
élni kíván, de sajnos így is lehetnek olyan 
diákok, akik nem jutnak el a víziparkba. 

Ezért a Napfényfürdô Aquapolis gyerek-
napon, vagyis május 30-án, vasárnap in-
gyenes belépési lehetôséget biztosít a 14 
éven aluli gyermekeknek, illetve az ôket 
elkísérô szülô is 20%-os kedvezménnyel 
veheti meg belépôjegyét ezen a napon. 

Az ingyenes iskolai kedvezményre 
pedig még mindig nem késô jelentkez-
ni, a csoportokat június 15-ig várják a 
víziparkban.

Korlátokkal elkerített gödrök sorakoz-
nak a Kiserdôn keresztül az épülô 2-es 
villamos vonalán. Ezekbe a mélyedések-
be helyezik majd a felsôvezeték-tartó 
oszlopokat. A Kiserdô szélén a villamos 
fordulónál egyelôre árok húzódik a maj-
dani vágányzóna helyén, a markológépek 
ottjártunkkor a Vértónál dolgoztak. A 
Rókusi körút mentén egészen a Tesco-ig 
több helyszínen is párhuzamosan folyik 

a munka; a kivitelezô elkezdte építeni a 
2-es vonal csatlakozását a jelzôlámpás 
körforgalomnál.

Egyelôre forgalomkorlátozásra nem 
kell számítani – nyugtatta meg a környé-
ken lakókat Tapasztó Sándor, a Szeged 
Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. projekt-
igazgatója. A 2-es villamos a Tescohoz 
érve halad majd a Rókusi körút közepén, 
így az akkori építkezés miatt biztosan 

lesz terelés, de errôl idôben értesítjük 
majd a közlekedôket.

Az 1-es vonalán közben minden meg-
állóban elkészültek a peronokkal, a vil-
lamosok is zavartalanul közlekednek, 
a kivitelezô pedig a jelzôlámpás kör-
forgalomban dolgozik.

Útépítést végeznek a napokban, ide 
tartoznak az aszfaltozási munkálatok, a 
sávok mellett a vezetô prizmák telepítése, 
a forgalomtechnikai jelzések kihelyezése, 
a táblázások, tehát már csak a befejezô 
munkálatok vannak hátra – tudatta a 
projektigazgató, aki elmondta, ha min-
den a tervek szerint alakul, május vé-
gén elindulhat az átadás-átvételi eljárás, 

mely hivatalosan is lezárja majd az 1-es 
villamosvonal felújítását.

A beruházás befejezésével azonban 
újabb elemmel folytatódik a Szegedi 
Elektromos Tömegközlekedés Fejlesztési 
Nagyprojekt.

A napokban sikeres közbeszerzési el-
járást bonyolított a megrendelô Szeged 
Város Önkormányzata a 3-as villamos 
vonal felújítására – tudtuk meg Tapasztó 
Sándortól. Ennek eredményeként az SZ 
3 Konzorciumot bízták meg a munkával. 
Az Alpine Bau Építô Kft. és a Délút Építô 
Kft. alkotja a konzorciumot, a munká-
latok összege 2,5 milliárd forint bruttó 

értékben, a beruházást a kivitelezô a 
tervek szerint júniusban fogja elkezdeni.

A munkálatok a Dugonics tértôl in-
dulnak, és elsô ütemben a Kálvária 
sugárúton a nagykörútig cserélik ki a 
sínrendszert. A felújítás ezt követôen a 
Kálvária sugárút külsô részén folytatódik, 
és a második ütemben új körforgalom is 
épül a Veresács utcánál. Megújul a köz-
világítás, valamint 2700 négyzetméteren 
útburkolatot cserélnek. A beruházás 
határideje az idei év októbere.

A Mars téren az ütemezésnek megfele-
lôen jelenleg két területen zajlik az épít-
kezés. Az egyik az U pavilon környéke, a 
másik pedig az új nagycsarnok területe.

A nagycsarnok szerkezetépítési mun-
kálatai a végéhez közelednek, a hónap 
végére a fô tartó és határoló szerkezetek 
(alapozás, falszerkezet, födémek, tetô-
szerkezet) állni fognak. Hamarosan el-
kezdôdnek a tetôfedési és a homlokzat-
burkolási munkálatok is. A kivitelezô 

jelenleg a nyílászárókat rakja a helyükre, 
illetve a csarnok körüli közmû és térbur-
kolási munkákat folytatja. A nagycsarnok 
építése a tervek szerint júliusban fejezô-
dik be, és ebben a hónapban elkezdhetik 
a bérlôk az üzletek belsô kialakítását is. 
A bérlôknek szeptemberre kell kialakí-
taniuk az üzleteiket, és az asztalos piaci 
helyekre is ekkor költözhetnek a sátrak 
alól az ôstermelôk.

Az U pavilon területén álló épületek, 
továbbá az aszfalt és a beton felbontá-
sa után jelenleg a közmûvek cseréje, 
kiépítése folyik a rendezvénycsarnok 
körül. Most gödrök, föld, törmelék és 
munkagépek láthatók a területen, de 
augusztusban a pihenôpark nagyobb 
része a szabadtéri asztalos piacnak ad 
majd helyet. Így a jelenlegi, ideiglenesen 
kialakított sátrak alatt áruló kereskedôk 
a végleges helyükre, az U pavilon elé 
költözhetnek. A változatos kialakítású 
pihenôpark nappal a lakosság számára 
nyitva lesz, de estére zárt kerítés vé-
di majd. A díszburkolat mellett renge-
teg zöldfelület, izgalmas kertépítészeti 

megoldások, sok ülôfelület, interaktív 
szökôkút, és persze a fedett asztalos 
piac kerül kialakításra a megmaradó U 
pavilon mellett. Ide kerékpártámaszokat 
is kihelyeznek majd. 

Jelenleg a parkoló területén üzemel a 
piac egy része a sátrak alatt és a régi csar-
nokban. A parkoló kialakítására azután 
kerülhet sor, miután a régi csarnokból 
beköltöznek a kereskedôk az új nagy-
csarnokba, illetve a mostani sátras piac-
ról átköltöznek az árusok az új asztalos 
piacra, az új nagycsarnokba, valamint az 
U pavilon mellé. Ezt követôen kezdôdhet 
el, elôreláthatólag szeptemberben, a régi 
csarnok és a sátrak bontása, továbbá a 
326 férôhelyes parkoló építése. A parkoló 
építése a beruházási tervek szerint ez év 
novemberében fejezôdik be.

A megépülô fôbb elemek mellett fon-
tos megemlíteni a piacot behálózó belsô 
területek kialakítását is. A piac teljes 
területe a már megépült és épülô elemek-
kel egységes kialakítású térburkolatos 
járdákkal, kerékpártárolókkal, szemete-
sekkel, padokkal, térvilágítással, irányító 

táblákkal lesz ellátva. A beruházás vé-
gére a piac teljes területét egy egységes 
arculatú, de változó kialakítású kerítés 
fogja körbevenni. A pihenôpark körül 
az autópályáknál használatos, kaviccsal 
töltött drótfonat alkotja majd a kerítés 
egy részét. A parkolót egyszerûbb típus-
kerítés keretezi majd, a kiscsarnokok 
mostani kerítései is visszaköszönnek az 
egyes szakaszokon. A buszpályaudvar 
felôl hang és légszennyezés csökkenté-
sére futónövénybôl 2 m magas élô zöld 
fal kerül kialakításra.

A „Belváros komplex fejlesztése” pro-
jektbe tartozik a legutolsó és legkisebb 
projektelem, a Mars téri csomópont fej-
lesztése, amely szorosan kapcsolódik 
a piac rekonstrukcióhoz. Ez magában 
foglalja a Hajnóczy utca és a körút ke-
resztezôdésében jelzôlámpás csomópont 
építését és az SZTE Élelmiszeripari Fô-
iskola elôtt forgalomszétválasztó dísztér 
kialakítását. A tervek szerint ez év június 
és augusztus között önkormányzati be-
ruházás keretében valósulnak meg ezek 
a fejlesztések.

AAAA

Fejlesztés

Fejlesztés

iSKoláSoK a napfényfürdôBen

nyár Közepétôl a 3-aS villamoS 
vonalán iS elindul a munKa 

egyre látványoSaBB a marS
téri új piaccSarnoK építéSe

június hónapban elkezdôzhet a 3-as villamos vonalfelújítása; a közbeszerzési 
eljárás eredményeként az Alpine hungária építô Kft. és a délút építô Kft. 
alkotta konzorcium végezheti el a két és fél milliárd forintos beruházást. Az 
1-esen május végén elindulhat a mûszaki átadás-átvétel, a 2-esnél pedig a 
napokban több helyszínen párhuzamosan dolgozott a kivitelezô.
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Manapság kevés édesanya teheti meg, 
hogy a szülést követô három évben ott-
hon maradjon kisgyermekével, így egyre 
nagyobb az igény a bölcsôdékre, amely-
hez hozzájárul a növekvô születésszám 
is- mondta el lapunknak Bordány polgár-
mestere. Balogh Ferenc hozzátette, hogy 

az önkormányzat két évvel ezelôtt döntött 
úgy, hogy az óvodát egy bölcsôdei szárny-
nyal bôvíti ki, erre pedig jó lehetôséget 
biztosított a Dél-alföldi Regionális Ope-
ratív Program keretében meghirdetett 

„Apró léptekkel a XXI. századba” címû 
pályázat. A 102 millió forintos beruhá-

zás során- melyhez az Európai Unió 97 
millió forinttal járult hozzá- megtörtént 
a nyílászárók és a burkolatok cseréje, a 
fûtés korszerûsítése és az intézmény 
teljes körû akadálymentesítése. A fej-
lesztéseknek köszönhetôen megszépültek 
az udvari teraszok, megújult és kibôvült 
a játékpark, valamint kialakítottak egy 
sportpályát is, amelyet védôsövény és 
padok határolnak. Az óvodai melegítô 
konyha technológiai fejlesztésével már 
van elektromos sütôkemence, mikrohul-
lámú sütô és mosogatógép is az integrált 
intézményben. 

A bölcsôdei szárny építése befejezôdött, 
jelenleg az engedélyeztetési eljárás zaj-
lik, hogy szeptembertôl elindulhasson 
Bordány elsô bölcsis csoportja. .Az in-
tézmény 14 gyerkôcöt tud majd fogadni, 
de amennyiben ettôl többen jelentkez-
nek, akkor a két és fél év felettieknek 
úgynevezett napközis ellátást biztosít 

az önkormányzat. Az innovatív támo-
gatásnak köszönhetôen- az óvodához 
hasonlóan- a bölcsôde és a napközi is 
teljesen ingyenes lesz, a szülôknek csak 

az étkeztetési díjat kell állni, amennyi-
ben erre igényt tartanak.

Az intézmény bôvítésével a dolgozói 
létszám is bôvítésre szorul. A három 
álláshelyre a helyi lakosok pályázhatnak.

Gyuris Zsolt több szempontból is fon-
tosnak nevezte az új bölcsôde építését. 
Egyrészrôl ezzel a beruházással teljessé 
válik a falu alapellátó rendszere. Más-
részrôl pedig a családoknak olyan segít-
séget tudnak nyújtani, amely biztosítja 
számukra azt, hogy az édesanyák újra 
munkába állásakor legyen egy biztos 
hely, ahová a gyermekeiket tudják vinni, 
ahol gondozzák, nevelik ôket. Az is fontos, 

hogy a beruházás 9 új munkahelyeket 
teremt Zsombón és így 9 család megélhe-
tése lesz biztosított. Ezek az okok miatt 
indult végül is a település a pályázaton. 
Az új bölcsôde a település központjában, 
az óvoda és az iskola között épül majd 
fel. Ezzel egy nevelési-oktatási központ 
alakul ki itt, valamint a falu képe is 
szebb lesz az új épülettel, tette hozzá a 
polgármester.

A szerzôdés aláírását követôen kiírják 
a közbeszerzési eljárást, amelynek az 
elôkészítése már meg is történt, így 2-3 
héten belül már meg is jelenhet a pá-
lyázat. A remények szerint az eljárás a 
nyár végére lezárul és ôsszel indulhat 
az építkezés. Gyuris Zsolt elmondta, a 
tervek szerint 2011. szeptemberében 
már gyerekzsivajtól lehet hangos az új 
bölcsôde épülete.

Kegyeibe fogadta az idôjárás a szege-
dieket és a csongrádi megyeszékhelyre 
látogató turistákat Szeged napján. Noha 
a városnapi programsorozat már május 
14-én, a XVI. Szegedi Borfesztivál meg-
nyitójával elkezdôdött, napokig csak 
esôisten siratta Szegedet. A borfeszti-
válon egyébként idén közel 150 borász 
vett részt. A Széchenyi téren felállított 
faházakban mind a 22 hazai borvidék 
nedûibôl kóstolhattak a vendégek. A 
zsûri idén a százhúsz benevezett bor kö-
zül a Csányi pincészet 2007-es Chateau 
Teleki Villányi Cabernet Sauvignonját 
választotta a fesztivál legjobb borának.

Május 21-ére, a város napjára kisütött 
a nap, s bár utána jött még egy-két futó 
zápor – a hétvégi programokat már nem 
befolyásolta az esô. A megyeszékhely 
testvértelepülései együtt ünnepelték Sze-
geddel a város születésnapját – például 
a díszközgyûlésen, ahol átadták a leg-
rangosabb városi kitüntetéseket. Botka 
László polgármester a díszközgyûlésen 

hangsúlyozta: Szegedet mindig szabad, 
felelôs és büszke polgárok építették. A 
város elsô embere kiemelte, legszentebb 
dolognak a város szolgálatát tekinti, és 
addig marad a posztján, amíg a szegediek 
megbíznak benne, hiszen a város sorsáról 
csak ôk dönthetnek. Szeged új díszpolgá-
rának Blazovich László történészt, nyu-
galmazott levéltár-igazgatót választották. 
Pro Urbe Díjat vett át Benedek György 
agykutató, tanszékvezetô egyetemi tanár, 
Kondé Lajos, a dóm plébánosa, Szegedért 
Emlékérmet kapott Szammer 
István, a Délmagyarország 
és Délvilág kiadójának, a 
Lapcom Kft.-nek az ügyve-
zetô igazgatója, Takó Tivadar 
nyugalmazott iskolaigazgató, 
Dombi József fizikus kutató, 
Rácz Tibor színmûvész és 
Kártyikné Benke Etka jóga-
oktató. Szeged Nemzetközi 
Kapcsolatiért Emlékérmet 
vett át Tóth Imre, a Geo-En-

viron Környezetvédô Egyesület elnö-
ke és Farkas András idegenforgalmi 
szakember. Az ünnepségen leleplezték 
a Széchenyi téren a városalapító IV. Béla 
bronz lovas szobrát. A talapzattal együtt 
közel 8 méter magas szobor Tóth Béla és 
fia, Tóth Dávid alkotása.

A hét végére csordultig telt a város, 
amelynek nem volt olyan szeglete a vá-
rosközpontban, ahol ne rendeztek volna 
valamilyen programot. A Szent István 
téren és a Móra Ferenc Múzeum elôtti 
parkban koncerteken szórakozhattak 
az érdeklôdôk, a Klauzál téren az utcai 
arcképfestôk randevúztak, akik port-
rékat és karikatúrákat készítettek. A 
Reök-palotában darmstadti képzômû-
vészek, a Kass szállóban romafestôk 
kiállítását tekinthették meg a látogatók, 
a város új korzóján, a Kölcsey utcában 
pedig régiségkereskedôk kínálták por-
tékáikat. A Dugonics és Árpád téren 

„Csehországot kóstolhatták” meg a ven-
dégek, itt ugyanis cseh ételek és nyolc 
cseh sörgyár 16-féle sörkülönlegessége 
közül lehetett választani. Megtelt a Dóm 
tér is a 100 éves Délmagyarország szu-
perkoncertjére, melyen a Magna Cum 
Laude, a Tankcsapda és Ákos lépett fel. A 
hídi vásárban, ahol kézmûvesek kínálták 
termékeiket, több tízezer ember fordult 
meg a hétvégén. A vásári forgatagban 
gyakran lehetett német, angol, francia 
és görög szavakat hallani. De más prog-
ramokon is sok volt a kül- és belföldi 
vendég. Szeged ismét bizonyította: valódi 
turisztikai központ, várja és kiszolgálja 
a szegedieket és a városba érkezôket.  

Fejlesztés

Fejlesztés Szeged Napja

hamaroSan BirtoKuKBa vehetiK az 
új BölcSôdét a Bordányi gyereKeK

új BölcSôde
épül zSomBón

cSordultig telt a 
vároS Szeged napján

zsombó közel 150 millió forintot nyert a dél-alföldi operatív program 
pályázatán egy 30 fôs bölcsôde felépítésére. A támogatási szerzôdést a na-
pokban írta alá gyuris zsolt polgármester és a közremûködô szervezet, a 
váti képviselôje. A tervek szerint 2011. szeptemberétôl várja majd a Bóbita 
Bölcsôde a település legkisebb lakóit. 

Szeged belvárosában nem volt olyan tér, utca, ahol ne lett volna valami-
lyen érdekes, színes, kulturális vagy gasztronómiai rendezvény, esemény a 
városnapi programsorozaton. Bármerre is sétált az ember a városközpontban, 
mindenhol jókedvû szegediekkel és Szegedre látogató turistákkal találkozott.

Bordányi bölcsôde

Bordányi bölcsôde

Kozma József, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is jelen volt az 
aláírási ceremónián. Köszöntôjében elmondta, mindig öröm, ha ilyen eseményre 
kell jönnie, mert ez is mutatja, fejlôdôképesek a Csongrád megyei települések. A 
Tanács milliárdos nagyságrendben fordított pénzt oktatási intézmények fejlesz-
tésére, felújítására, újak építésére. Az elnök szerint ezzel a települések élhetôbbé 
váltak, jobban ki tudják elégíteni az ott élôk igényeit és ezeknek a fejlesztéseknek 
köszönhetôen nagyobb lett a települések népesség megtartó képessége.
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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 telepü-
lések külön-külön próbálnák ellátni az 

ügyeletet. Pintér Lajos 
tapasztalatai szerint 

a rendszer kellôen rugalmas, a kapcso-
latok jól mûködnek, az orvosi ügyelet 
pedig ennek köszönhetôen hatékony. 

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. 

AAAA

AAAA

gaSztronómiai Konfe-
rencia domaSzéKen

SiKereS az algyôi települéSfejleSztéS
látványos fejlôdésen ment keresztül Algyô az elmúlt években. Ez jórészt 

az ott élôk szorgalmának köszönhetô, de nagyon fontosak azok a beruházá-
sok is, melyeket az önkormányzat részben önerôbôl, részben európai uniós 
forrásokból fedez. A legfrissebb eredményeket dr. piri józsef polgármester 
és molnárné vida zsuzsanna alpolgármester segítségével tekintettük át.

Intézményfelújítások, útépítés, „vIrágtenger a ház körül”

Domaszék Község Önkormányzata a 
romániai Pécska Város Polgármesteri 
Hivatalával közösen „Ételed Az Életed” 
határon átnyúló együttmûködés a gaszt-
ronómia jegyében” címmel pályázatot 
nyert a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttmûködési Program kereté-
ben. A projekt a kulturális összetartozás 
erôsítése és a térség vonzerejének javí-
tása érdekében a magyar-román határ-
régióban már jelenleg is kedvelt kultu-
rális és gasztronómiai rendezvényeket 
kívánja népszerûsíteni, továbbfejleszteni. 
A program többek között hozzájárul a 
2010 évi hagyományos települési rendez-
vények, úgymint Falunap, Répafesztivál 
és Nemzetközi Néptáncfesztivál, Fogat-
hajtó verseny és Domaszéki Borok Fesz-
tiválja, valamint Böllérnap és Katalin bál 
színvonalasabb lebonyolításához. 

A projekt indításaként április közepén 
Pécskán egy nyitókonferencia keretében 
rendezték meg a városnapokat, amelyre 
természetesen a domaszéki delegáció 
is meghívást kapott. Az úgynevezett 
fônapon, április 24-én, szombaton 10 
órakor kezdôdött a népviseleti-, nép-
mûvészeti- és fényképkiállítás. A kéz-
mûves bemutató keretében kosárfonás, 
fazekasság, virágmûvészet és pékter-
mékek kiállítását tekinthették meg az 
érdeklôdôk. Természetesen Domaszék is 
képviseltette magát ezen a színvonalas 
kiállításon. Külön standon mutatták be 
a  települést, Gál Imre népi iparmûvész 
pedig a fafaragás mûvészetével ismer-
tette meg az érdeklôdôket. 

A kiállítással egyidôben elkezdôdött 
egy gasztronómiai verseny is. A doma-
széki csapat marhapörköltet fôzött a 
helyszínen kapott alapanyagokból. A 
finom étel elkészültekor – mindenki 
legnagyobb meglepetésére – pillanatok 
alatt kígyózó tömeg állt sorba a magyar 
pörköltért, így a domaszékiek elhozhatták 
a képzeletbeli közönség díjat. Az esti 
népviseleti parádén a magyar népviseleti- 
és néptánchagyományokat az egykori 
domaszéki növendékeket is soraiban 
tudó üllési FONÓ Néptáncegyüttes mu-
tatta be. A fergeteges rendezvényt pedig 
tûzijáték zárta. 

Ezt követôen, április 30-án Domaszé-
ken is megtartották a nyitókonferenciát, 
amelyen a résztvevôk megismerked-

hettek a magyar és román étkezési szo-
kásokkal, illetve a két ország közötti 
gasztronómiai és kulturális hasonlósá-
gokkal, különbségekkel. A rendezvény 
ideje alatt népi mesterek mutatták be 
a két ország nemzeti hagyományait. A 
magyarországi egészségkultúráról tar-
tott elôadást Dr. Weszelovszky Erzsébet 
fôorvos, természetgyógyász. Ezt követôen 
Dr. Bucin Mihaela fôiskolai docens a 
román étkezési szokásokat mutatta be, 
kiemelve az ünnepekre jellemzô tradicio-
nális ételeket. Somodi Sándor, Baranyás 
József borászok és Maurer Csaba pálin-
kafôzô a homokháti és helyi borokról, 
valamint a magyar pálinkáról tartott 
elôadást, Csiszár István mesterszakács 
pedig a domaszéki gasztrokultúráról 
beszélt. A sikeres elôadásokat követôen 

a domaszéki és a pécskai néptánccso-
portok produkciói kaptak nagy tapsot 
az érdeklôdôktôl.

A közös gasztronómiai programok a 
július 17-18-ai domaszéki falunapokkal 
és az augusztusi  pécskai kenyérünnep-
pel folytatódnak- tudtuk meg Domaszék 
polgármesterétôl. Kispéter Géza elárulta, 
hogy a már hagyományosnak mondható 
Répafesztivállal készülnek idén is, ame-
lyen a település lakói akár 30 féle répa-
különlegességet is felvonultatnak majd. 

Sôt, a pályázat keretében készül egy 
közös szakácskönyv is, amely egyaránt 
tartalmazza majd a legkülönlegesebb 
magyar ételeket és a román ízeket fel-
vonultató pécskai fogásokat. Kispéter 
Géza polgármester pedig reméli, hogy a Algyôi falukép

Algyôi iskola látványterve

AAAA

Online panaszbejelentés és fogyasz-
tóvédelmi tanácsadás a Dél-alföldi kis-
térségekben. Csaknem 70 teleházon ke-
resztül – az országban eddig egyedülálló 
módon – sikeresen bekapcsolódtak a 
legkisebb települések is abba az online 
fogyasztóvédelmi hálózatba, mely az 
Európai Unió és a Magyar Állam támo-
gatásával valósult meg. A „Mindennapi 
fogyasztóvédelem a Dél-Alföldön - fal-
vaktól a városokig” program alapvetô 
célja megvalósult. A kistelepülésen élô 
fogyasztóknak már nem kell lakóhelyük-
rôl elmozdulniuk, ha vásárláskor, vagy 
szolgáltatás igénybevételekor gondjaik, 
problémáik adódnak. Felkereshetik lakó-
helyükön a többnyire kultúrházakban, 
vagy könyvtárak mellett mûködô Teleház 
pontokat, mert már onnan is elérhetik a 
megyeközpontokban mûködô tanácsadó 

irodákat. A projekt keretén belül még a 
régió legkisebb települései is sikeresen 
csatlakoztak a kiépült hálózathoz, így a 
kistérségek – elektronikus úton - elérik a 
Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi 
Egyesület szegedi, békéscsabai vala-
mint a kecskeméti irodáit. Ezzel olyan 
új szolgáltatási hálózat jött létre, amely a 
kisközösségek és tagjaik számára lehetô-
séget teremt, hogy bekapcsolódjanak az 
információs társadalomba. A programon 
belül létrejött egy olyan weboldal, - a 
www.vegyed-e.eu - is, mely lehetôséget 
biztosít arra is – a hírek, érdekességek, a 
fogyasztóvédelmi panaszkezelés jogi és 
gyakorlati lehetôségeit bemutatva – akár 
otthonról bárki elérje ezt a hálózatot és 
a karosszékben ülve azonnal segítséget 
kérhessen fogyasztóvédelmi panaszainak 
rendezésében.

fogyaSztó-
védelem a 
dél-alföldön 
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Az Alföldön, az egykori folyók hor-
dalékából származó homokon sajátos 
életközösségek alakultak ki. Ezen a ho-
moki gyepek magasabb területeinek és 
a buckaközök nedvesebb, lápréti nö-
vényzete jellemzô. A Tisza mentén, a 
gátakon kívül sokfelé találhatunk ezen 
élôhelyek maradványait, amelyek sok és 
ritka élôlénynek adhatnak otthont. De 

maga a töltés is nyújthat akkora élményt 
a természetbe vágyó embereknek, mint 
egy botanikus kert. Csak nyitott szemmel 
kell járnunk. Egy gyakori ligeti zsálya, 
vagy egy margitvirág, vagy a gyomként 
ismert pipacs és a szarkaláb is örömmel 
szolgálhat, nemcsak egy trópusi üvegház.

A szárazabb homoki gyepek jellegzetes 
talajlakó orchideái gyakran tömegesen 

jelennek meg egyes helyeken: ilyenek a 
kosborok (pl. agárkosbor, poloskaszagú 
kosbor), vagy a ritkább bangók. Közülük 
a pókbangó szôrös és jellegzetes rajzola-
tú virágai a pókra emlékeztetnek. Egyes 
beporzó rovarok hímjeit a növények fe-
romonokkal a virágokra csalogatják, s 
amíg a hoppon maradt rovarfi rájön a 
csalásra, már el is végezte a beporzást.

Az orchidea elnevezés az orchis gö-
rög szóból származik (jelentése: here). 
Ikergumója alakjára utal a név, amely 
ugyanis here alakú.

Az ujjaskosborok nemzetsége kép-
viselôinek (pl. a hússzínû ujjaskosbor) 
talajban rejtôzô gumói ujjszerûen ha-
sogatottak. Többnyire vízkedvelô növé-
nyek, olykor tövei vízben állnak. Virágaik 
hússzínûek, de lehetnek bíborpirosak is. 
A tocsogós láprétek védett ritkaságai.

Szintén a nedves láprétekhez kötôdik 
– mint azt neve is mutatja – a mocsári 
kosbor. Kevésbé válogatós az élôhelyben: 
megtalálhatjuk nedves kaszálókon, ná-
dasokban, magassásos területeken egy-
aránt. Impozáns ciklámenes, vöröseslilás 
virágaival messzirôl feltûnnek.

A népnyelv által csak liliomnak titulált 
nôszirmok többsége is a víz közelségét 
keresi. A fátyolos vagy korcs nôszirom 
és a szibériai nôszirom tömegesen virít 
május- júniusban a lápréteken. Virágaik 
liláskékek, fehéres-sárgás rajzolattal. A 
sárga virágú mocsári nôszirom a csa-
torna- és árokpartok, árterek jellegze-
tes és jól ismert, de nem védett tagja e 
családnak.

Májusban kezdi bontogatni kéktôl a 
sötét liláig változó színû virágait a réti 
iszalag. A Tisza töltésoldalának és a láp-
réteknek jellegzetes, kora nyári növénye, 
amely átlagosan fél méter magasságú. 
Virágjaik hasonlítanak a kökörcsin virá-
gaihoz, négy szirmúak. Elvirágzás után a 
magok terjesztésérôl bojtos-szôrös repítô 
készülék gondoskodik. 

2006-an, amikor a Tisza vízállása 
Szegednél is rekordot döntött, bár a 
belvárosi partfal helyt állt, kiderültek 
súlyos hiányosságai is. Alatta több he-
lyütt is rég elfeledett csatornák futnak, 
melyeken át a folyó vize utat talál a part-
falon belülre. Már javában tart annak 
a 1,5 milliárd forint értékû projektnek 
az elôkészítése, melynek köszönhetôen 
megújul a belváros árvízvédelmi rend-
szere. Az önkormányzat közbeszerzési 
pályázaton választotta ki azt a céget, a 
Mélyépterv Komplex Zrt-t, amely részt 
vesz a beruházás 70 millió forintba ke-
rülô elômunkálataiban. A 70 millióból 
60 millió forint vissza nem térítendô 
támogatás. 

A 70 millió forintból készülnek el a 
másfél milliárdos projekt tervei, a meg-
valósíthatósági tanulmányok, a szakha-
tósági engedélyek és a kötelezô régészeti 
feltárás – sorolja Botka László polgármes-
ter. Ezek mind elôfeltételei annak, hogy 
az árvízvédelmi rendszer fejlesztésére a 
város lehívhassa az 1,5 milliárd forintos, 

vissza nem térítendô támogatást az Euró-
pai Uniótól. Ha minden a tervek szerint 
halad, idén novemberben megköthetô az 
unióval a kivitelezési szerzôdés, 2013-ra 
pedig elkészülhet a teljes beruházás – 
tette hozzá a polgármester.

A projekt során föld alá épített, vas-
beton résfallal megszüntetik az átszi-
várgásokat a partfal teljes hosszában. A 
Stefánián lebontják a jelenlegi partfalat, 
és a járda szintjét a 2006-os, eddigi leg-

nagyobb vízállás szintjére emelik. Ennél 
magasabb vízállás ellen mobil gátakkal 
lehet majd védekezni. A klinikáknál 
megmarad a partfal, szükség esetén ez 
kap majd mobil megerôsítést, hasonlóan 
a Felsô Tisza-part támfalához. A vízi bás-

tyánál a függôleges partfal elé elôfal épül. 
A Stefánián sétálók néhány hete ta-

pasztalhatják, hogy a parkban elkerí-
tették a terület egy részét. Ez már az 
árvízvédelmi beruházás elôkészítésének 
része. A Móra Ferenc Múzeum régészei 
kutatnak a hajdani szegedi vár marad-
ványai után. Ha a parkban végeznek a 
szakemberek, az ásatás a múzeum elôtti 
szökôkútnál folytatódik nyár végéig. 

Az elmúlt években végzett tervsze-
rû pályázati munkának köszönhetôen 
több infrastrukturális és falufejleszté-
si beruházás zajlik jelenleg Röszkén. 
A közösségi közlekedés fejlesztésének 
fontos állomásaként megépült a tanyai 
buszforduló, fedett buszvárók, a telepü-
lés központjában most kerül kialakításra 
az új buszmegálló, valamint négy utca 
burkolatának felújítása is befejezôdik a 
közeljövôben. Egy csodálatos Szent Antal 
téri park várja majd a pihenni vágyókat. 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Programnak köszönhetôen a régi, má-
ra már elbontott gyógyszertári épület 
helyén egy szép pihenôpark épülhet, 
padokkal, szökôkúttal, kandeláberekkel, 
ahol bárki kellemesen pihenhet, sétálhat 
majd. A templomkert átalakítása, csino-
sítása is ezekben a hetekben zajlik. Az 
Általános Iskola bôvítése és teljes körû 
felújítása is a végéhez közeledik, a közel 
200 millió forintos pályázati forrásnak 
köszönhetôen egy gyönyörû, modern ok-
tatási intézménnyel gazdagodik Röszke.  

Az elmúlt hetekben kapta meg az ön-
kormányzat a hivatalos értesítô levelet, 
hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér kialakítására vonatkozó támogatási 
kérelem pozitív elbírálásban részesült. 
Az elérhetô maximális 180 pontból 169 
pontot kapott a pályázat, ez egy nagyon 
jó eredmény, hiszen közel 1000 pályázat 
érkezett be, amelybôl összesen csupán 
573 településen kezdôdhet el a beruházás. 
A pályázat célja a Mûvelôdési Ház épüle-
tének integrált közösségi és szolgáltató 
térré történô infrastrukturális átalakí-
tása, valamint hosszú távú mûködtetése, 
amelynek eredményeként hozzáférhe-
tôvé válnak a vidéki települések élet-
minôségét javító, közösségi, kulturális, 
közmûvelôdési, szociális, egészségügyi, 
üzleti, információs, kommunikációs, ad-
minisztratív, és egyéb szolgáltatások. A 
Mûvelôdési Ház belsô tere már megérett 
a felújításra, az alapvetô karbantartási 
feladatok mellett, mint pl. tisztasági fes-
tés, megújulnak majd a mellékhelyiségek, 
és egy új iroda is kialakításra kerül. A 
felújításon túl a pályázatban, és így a 
gyakorlatban is, komoly hangsúlyt fektet 
az önkormányzat a hosszú távú fenn-
tarthatóságra, azaz a mûködtetésre is. 
Új és nehezebb feladatokat, megváltozott 

nyitva tartást, még több, színesebb és 
nagyobb volumenû programokat várnak 
el a pályáztatók cserébe a megújulásért. 

A beruházás költségvetése több mint 
17 millió forint, ehhez 3 évig mûködési 

támogatást igényelhet az önkormányzat. 
A település polgármestere, Borbásné 
Márki Márta elmondta, bíznak abban, 
hogy a megújult környezet sok szép 
programnak adhat otthont a jövôben, így 
a Mûvelôdési Ház újraélheti fénykorát, 
programjait, rendezvényeit egyre többen 
látogatják majd kisebbek és nagyobbak, 
fiatalok és idôsek egyaránt. A beruházás 
megvalósítását az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program, valamint az Eu-
rópai Unió támogatja, várható befejezése 
2011. május.

Zöld sarok

AAAA

AAAA

megújul a Szegedi
árvízvédelmi rendSzer

átgondolt falufejleSztéS röSzKén

orchideáK a réten

Szeged fôutcájának is szokás nevezni a város folyóját, ám a tisza-part jelen 
állapotában aligha válik a város dicsôségére. régóta léteznek tervek a part 
és a partfal megújítására, és most elôször úgy látszik, hogy a tervek valóra is 
válhatnak, méghozzá Európai uniós forrásból. ha a beruházás megvalósul, 
amellett, hogy a tisza végre valóban Szeged fôutcájává válhat, a város árvíz-
védelmi rendszere is új korszakba lép.

partfal hely et t mobIlgátak a stefá nIá n

frAnciA-mAgyAr ifjúSági cSErEprogrAm röSzKén
A közelmúltban tett látogatást Rösz-

kén a franciaországi Communauté de 
Communes das Vals &Plateaux des 
Monts de Lacaune és Saint Pierre de 
Trivisy delegációja abból az alkalomból, 
hogy 10 éves a két település között mû-
ködô testvértelepülési együttmûködés.

Az elmúlt évek folyamán jó kapcsolat 
alakult ki nem csak a községek veze-
tôi, de egyes civil szervezetek között 
is. Ennek köszönhetô, hogy a francia 
fél pályázatának eredményeként egy 
ifjúsági csereprogram valósulhat meg 

ez év júniusában, melynek keretében 
16 fô 9-14 éves röszkei tanuló utazik 
4 pedagógus kíséretében Franciaor-
szágba, ahol részt vesznek egy-egy 
oktatási napon is a külföldi iskolában, 
így betekintést nyerhetnek az ottani 
diákéletbe. Részese lesz még a delegá-
ciónak a Röszkei Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat 7 fiatal ifjúságsegítôje 
is, akik szintén részt vesznek a mun-
kában, ill. saját korosztályuk életével 
ismerkednek és építenek ki személyes 
kapcsolatokat.

Ujjaskosbor Réti iszalagFátyolos nôszirom

Röszke buszforduló Mûvelôdési ház

Szegedi KiStérSégi híreK 2010 05 • 6. oldal



ASztAlitEniSz
A Tarjáni Kéttannylevû Álatános Iskola 

tanulója a 12 esztendôs Tamás Dániel be-
jutott a Nagykanizsán rendezett országos 
döntôbe, ahol helyezetlenül zárt.

AtlétiKA
Ügyességi számokban egyetlen sze-

gedi iskola, a Széchenyi István Gim-
názium és Szakközépiskola került be 
a fôvárosi országos döntôbe. Az V-VI. 
korcsoportban a leány távolugrók csapat-
versenyében a Vajgel Zita, Beregszászi 
Viola, Lóczi Eszter, Hegyes Lilla, Kovács 
Judit összeálítású kvintett a 11. helyen 
végzett (felkészítô: Kelemen Béla).

Mezei futásban a gödöllôi diákolimpiai 
döntôre már többen kvalifikálták ma-
gukat. A lányoknál Bárányi Bettina a 
7. (1995, Tisza-parti Ált. Isk.), Vlocskó 
Noémi pedig a 22. (1991, Karolina Gim-
názium) lett korcsoportjában. A fiúknál 
Kardos Bálint 5. (1997, Dózsa György Ált. 
Isk.), Tarnai László (1993, Radnóti Miklós 
Kisérleti Gimnázium) és Szelepcsényi 
Zsolt (1992, Tömörkény István Gimná-
zium) egyaránt a 10. helyen végzett, míg 
Selmeczi Roland (1991, 

Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakképzô 
Iskola) a 17. helyen futott be a célba.

BúvárúSzáS
A Muréna-Szeged Úszó- és Búvárklub 

versenyzôi sok érmet szállítottak isko-
láiknak, a termés  két arany, öt ezüst és 
egy bronz. A Vedres István Építôipari 
Szakközépiskolában tanuló Dimák Dávid 
(1993) 50 és 200 méteren is gyôzött a 
Kecskeméten rendezett országos döntô-
ben. A Juhász Gyula Gyakorló Általános 
Iskola több diákjára is büszke lehet. A 9 
esztendôs Paragi Leonárd összesen négy 
számban lett ezüstérmes, míg Kosara 
Géza (1996) egy második és egy harma-
dik helyezést gyûjtött be. Rajtuk kivül 
Nemes Ágnes (1996) két számban, Ka-
tona Dorottya (1997) és Paragi Dominik 
(1998) pedig egy-egy számban került be 
a nyolcas döntôbe. Még egy versenyzô 
majdnem dobogóra állhatott. A Béke 
Utcai Általános Iskola 14 esztendôs ne-
bulója Ladányi Réka a negyedik helyen 
végzett 200 méteres ügyességi úszásban.

úSzáS
A térség diákjai ebben a sportágban 

is letették a névjegyüket. A legfiatalab-
baknál Ulrich Benedek (2001) a Béke 
Utcai Általános Iskola növendéke gyor-
son és háton is gyôzött, míg a Madách 
Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola tanulója Nagy Dorottya 
(2001) gyorson és háton is egyaránt az 5. 
lett. Frányó Laura (2001, Rókusi Általá-
nos Iskola)  50 méter mellen döntôs volt, 
a 6. helyen végzett. A II. korcsoportban 

Kocsis Krisztina (1999, SZTE Ságvári 
Endre Gyakorló Általános Iskola) gyors-
úszásban a 4. helyen ért be a célba. Az 
idôsebb korosztályokban még három 
diákolimpiai bajnoki címet szereztek a 
szegediek. Király Bence (1993, Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium) és Vass 
Flóra (1995, Tisza-parti Általános Iskola) 
100 méter gyorson gyôzött, míg Ambrus 
Diana (1993, Széchenyi István Gimná-
zium és Szakközépiskola) 100 méteres 
pillangóúszásban bizonyult a legjobbnak. 
Dobogóra állhatott még Novoszáth Ta-
más (1997, SZTE Juhász Gyula Gyakorló 
Általános Iskola), aki szintén 100 méter 
gyorson végzett a második helyen és a 
100 méter háton harmadik Bárány Bet-
tina (1995, Tisza-parti Általános Iskola).

Mellettük Novoszáth Melinda (1998, 
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános 
Iskola), Borisz Vanessza (1996, SZTE 
Juhász Gyula Gyakorló Általános Isko-
la), Olasz Anna (1993, Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnázium) és Sibalin Dávid 
(1993, Széchenyi István Gimnázium és 
Szakközépiskola) úszhatott valamelyik 
szám döntôjében.

SúlyEmEléS
Két diák is éremmel térhetett haza a 

márciusi nyíregyházi országos döntô-
rôl. Gábor Róbert (1991) a Krúdy Gyula 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
középiskola tanulója a juniorok + 105 
kg-os mezônyében hatalmas fölénnyel 
nyert. Rácz Eszter (1991, Vedres István 
Építôipari Szakközépiskola) pedig a má-
sodik helyen végzett a junior lányok 75 
kg-os súlycsoportjában. Mindkét súly-
emelô a Szegedi Lelkesedés SK igazolt 
versenyzôje.

SportmáSzáS
Ebben a sportágban nagyon jól sze-

repeltek a térség diákjai a Kiskunfél-
egyházán rendezett országos döntôn. 
Balázs András (1993, SZTE Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnázium), Széll Csaba (1991, 
Deák Ferenc Gimnázium), Sikter Barba-
ra (1993, SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium) és Széll Boróka (1991, Deák 
Ferenc Gimnázium) is megnyerte a diák-
olimpiát saját korosztályában. 

A ságvárisok közül még ketten áll-
hattak dobogóra, Bánfalvi Fanny (2002) 
második, Széll Dömötör (1991) pedig 
a harmadik helyen végzett. Táborosi 
Ajnácska Réka (1994, Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimn.) és Kovács-Deák Dániel 
(1998, Tisza-parti Általános Iskola) is 
büszke lehet a teljesítményére, hiszen 
mindketten ezüstéremmel térhettek ha-
za a félegyházi versenyrôl. A szintén 
tisza-partis Kovács-Deák Zsombor (2001) 
az ötödik helyen végzett. A Zsombó-Csó-

lyospálos Községek Ált.Isk. Óvodája és 
AMI Kós Károly Ált. Isk. összesen tíz 
diákjával vett részt a diákolimpia döntôn. 
Kis András Ádám (2001) és Kis Ale-
xandra Éva (1999) egyaránt ezüstérmes 
lett, míg Bakó András Hunor (2001) a 4., 
Táborosi Zsombor Koppány (2000) az 5., 
Harcsa-Pintér András (2002) pedig a 7. 
helyen zárt.

rövidpályáS gyorSKorcSolyA
Majdnem minden korcsoportban volt 

térségi finalista a jászberényi diákolim-
pia döntôn. Egyéniben Sántha Blanka 
(1997, SZTE Juhász Gyula Gyak. Ált. Isk.) 
egy arany és egy ezüstérmet szerzett, 
Hülbert Dániel (1996, Tarján III. Ált. Isk.) 
pedig egy bajnoki címmel, valamint egy 
második helyezéssel térhetett haza. Raj-
tuk kivül Csala Nikolett (1992, Deák 
Ferenc Gimnázium)egy ezüst és egy 
bronzérmet gyûjtött be, míg Dékány 
Bence (1993, Táltos Iskola) az egyik szá-
mában harmadik lett. A Monostori Eszter, 
Török Réka, Gardi Dominika, Sántha 
Blanka ( Tömörkény, Dózsa György Ált.
Isk., JGYTF) váltó szintén bronzérmet 
szerzett korcsoportjában.

KicK-BoX
A szegedi egyesületek (Tigers SE, Yo-

ko KBT és a Combat „D”SC) versenyzôi 
taroltak a csepeli diákolimpián, a fiatalok 
összesen 13 arany, 7 ezüst és 14 bronz-
érmet hoztak el az országos döntôrôl. A 
legeredményesebb Takó Roland (Juhász 
Gyula Ált. Isk) volt, aki három számban is 
gyôzött a Cadet 1 korosztályban. Kovács 
Ádám (Széchenyi István Gimnázium és 
Szakközépiskola) duplázott, hiszen se-
mi és light contactban is megnyerte a 
diákolimpiát. További gyôztesek: Gránási 
Bettina (Mûsz. És Környezetvéd. Szki.), 
Hartyányi Péter (Vasvári Pál Közg. Szki.), 
Homolya Dániel (Zrínyi Ilona Ált. Isk.), 
Novák Norbert (Tiszaparti Ált. Isk), Né-
meth Marcell (Ságvári Endre Gyakorló 
Gimn.), Busa Andrea (Tömörkény István 
Gimn.), Tombácz Tímea (Móravárosi Szki. 
és Szi.) és Pesti Benedek (Gábor Dé-
nes Tanintézet). Ezüstérmesek: Liszkai 
Krisztina (Juhász Gyula Gyakorló Ált. 
Isk.), Almási Bence (Deák Ferenc Gimn.), 
Balogh László (Bethlen Gábor Ált. Isk.), 
Bakos József (Eötvös József Gimn.), Rie-
sing József (Tiszaparti Ált. Isk.), Nováki 
Laura (Tabán u. Ált. Isk.) és Fülöp Imre 
(Tömörkény István Gimn. és Mûv. Szki.). 
Bronzérmesek: Almási Bence (Deák Fe-
renc Gimn.),  Bakos József  (Eötvös József 
Gimn.), Liszkai Krisztina (Juhász Gyula 
Gyakorló Ált. Isk.), Csonka Zsófia, Fodor 
Vanessza (Petôfi Sándor Ált. Isk.), Guti 
Dávid (Gregor József Ált. Isk.), Nováki 
Dávid, Gránási Bettina (Széchenyi István 
Gimn. és Szki.), Kónya Sándor (Krúdy 
Gyula Szki. és Szi.), Kéri Nóra (Röszkei 
Ált. Isk.), Sári Máté (Orczy István Ált. 
Isk.), Novák Norbert (Tiszaparti Ált. Isk.) 
és Fodor Vanessa (Petôfi Sándor Ált. Isk.).

duAtlon
A karcagi országos döntôben az V. 

korcsoportban Stefán Márk (1993. Dugo-
nics András Piarista Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium) a 4, Borovszky 
Bence (1994 Dugonics András Piarista 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium) pedig a 9. helyen végzett. A VI. 
korcsoportban Skalisity Márton (1992, 
Déri Miksa Ipari Szakközépiskola) is 
az elsô tízben zárt, a hetedikként ért 
be a célba. 

floorBAll
A térségbôl egyetlen csapatnak sike-

rült eljutniai az országos diákolimpia 
döntôbe. Az Eötvös József Gimnázium 
leány csapata Farkas Zoltán irányításával 
a 7. helyen végzett az V. korcsoportban.

láBtEniSz
A Domaszéki Bálint Sándor Általános 

Iskola Balogh Árpád (1995), Balogh Dá-
niel (1996), Czirok József (1996), Fodor 

Ádám (1996) összetételû csapata a 9-12. 
helyen végzett az országos döntôben.

KoSárlABdA
A VIII. Amatôr Kosárlabda Diákolimpia 

budapesti döntôjébe nemcsak bejutott, 
hanem jól is szerepelt a Radnóti Miklós 
Kísérleti Ginmázium. Wirth István ta-
nítványai az igen elôkelô hatodik helyen 
végeztek az V-VI. korcsoportban, meg-
elôzve többek között olyan kosárfelleg-
várak csapatait, mint Székesfehérvár, 
Zalaegerszeg, Szombathely és Kecskemét.

KézilABdA
A csapatsportágban a Széchenyi Ist-

ván Gimnázium és Szakközépiskola és 
a Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki 
Szakközépiskola közös csapata érte 
el a legjobb eredményt. Szabó Leven-
te és Porobics Haris együttese a gyôri 
országos döntôn ezüstérmes lett a VI. 
korcsoportban, míg Temesvári Jánost 
megválasztották a legtechnikásabb já-
tékosnak. A második helyezett gárdából 
(Tóth Mihály, Császár Márk, László Imre, 
Vikor Tamás, Szélpál András, Temesvári 
János, Varsandán Áron, Béleczky Ádám, 
Nagy Norbert, Grünfelder Péter, Gera 
Pál) többen is szerepet kaphatnak majd 
idôvel a Pick Szeged NB I-es csapatában. 
A Széchenyi-Gábor Dénes közös csapat 
mellett még három iskola a Vasvári Pál 
Közgazdasági Szakközépiskola (V. kor-
csop., fiúk), a Tabán Általános Iskola (III. 

korcsop., lányok)  és a  Madách Imre Ál-
talános Iskola (III. korcsop., fiúk) került 
be az országos fináléba.

lABdArúgáS
Nagypályán két csapat került be az 

országos elôdöntôbe. A IV. korcsoport-
ban a sándorfalvi Pallavicini Általános 
Iskolának még van esélye a fináléra, az 
V. korcsoportban azonban a Deák Ferenc 
Gimnázium nem járt sikerrel a békés-
csabai selejtezôben. A lányoknál csak a 
középiskolások számára rendeztek torná-
kat, de a térségbôl egyetlen együttes sem 
került be döntôbe. Kispályán korábban 
már nyert szegedi csapat országos diák-
olimpiát, az idei esztendôben azonban 
senki nem jutott el a fináléig. Teremben 
legalább volt egy finalista, de a Széchenyi 
István Gimnázium és Szakközépiskola 
csapata csak a 16. helyen zárt.

röplABdA 
Három szegedi iskola csapata jutott el 

az országos elôdöntôig. A Nusser Elemét 
vezette Eötvös József Egységes Gim-
názium együttese a kaposvári selejte-
zôben a házigazda mögött a második 
helyen végzett, így nem jutott be a VI. 
korcsoport dunaújvárosi fináléjába. Az III. 
korcsoportban az Arany János Általános 
Iskola fiú és a Karolina Általános Iskola 
leány együttese is hazai környezetben 
játszik az elôdöntôben május végén, így 
jó eséllyel pályáznak a továbbjutásra.

Sport

diáKolimpiKonoK a KiStérSégBen
több mint húsz éve szervezett keretek között rendeznek versenyeket az 

ország általános és középiskoláinak. A magyar diáksport Szövetség 1987-es 
megalapítása óta a fiatalok évrôl évre harcba szállnak a diákolimpián. A 
2009/2010-es tanévnek ugyan még nincs vége, a térség iskolái számtalan 
éremmel térhettek haza a különbözô sportágak döntôirôl. többek között az 
úszók, a búvárúszók, a falmászók, a kick-boxosok és a rövid pályás gyorskor-
csolyázók is letették a névjegyüket a diákolimpián. nézzük az idei termést …

Dávid

Amikor a kistérségi oktatási intézmény 
létrejött, az egyik fô cél az volt, hogy 
minôségi oktatást és minôségnöveke-
dést érjenek el munkájuk során. Ezt 
Gera Tibor fôigazgató mondta, akivel 
a továbbképzési nap egyik szünetében 
váltottunk szót. A minôségnek persze 
feltételei vannak, ezek közül az egyik 
meghatározó feltétel maga a pedagógus. 
A fôigazgató hangsúlyozta: a pedagó-
gusoknak tájékozottaknak kell lenni-
ük azzal kapcsolatban is, hogy miként 
végezhetik még jobban a munkájukat. 

A továbbképzô napok mindig más-más 
téma köré csoportosulnak. Az idén tava-
szi a viselkedésfejlôdés és a szocializá-
ció kérdésérôl szólt, ami az iskolákban 
alapkérdésnek számít. A délelôtti ple-
náris ülésen Kósa Éva pszichológus, az 
ELTE docense, valamint Csányi Vilmos 

akadémikus, viselkedéskutató beszélt a 
viselkedés és a személyiség fejlôdésének 
problémáiról. A résztvevôk friss kutatási 
eredményeket láthattak például a média 
gyermekekre gyakorolt hatásáról, vagy a 
példaképek kiválasztásának „divatjáról.” 
A délutáni szekcióüléseken a pedagógu-
sok a témát a mindennapok problémáin 
keresztül vizsgálták. 

Gera Tibor tapasztalata szerint a to-
vábbképzô napok fogadtatása általában 
pozitív. A délelôtti elôadásokon kívül a 
délutáni szekcióülésekre is olyan elôadók 
érkeznek, akik szakterületük elismert 
képviselôi. A kistérségi intézmény nagy-
ságánál fogva tudja mindig az adott téma 
szaktekintélyeit meghívni. Más keretek 
közt ilyen szintû tudást csak nagyon 
ritkán, vagy egyáltalán nem lehetne 
elvinni a pedagógusokhoz.

Oktatás

pedagóguSoK az 
„iSKolapadBan”

fennállása során hatodik alkalommal tartott továbbképzési napot a Sze-
gedi Kistérség többcélú társulása Közoktatási intézménye április elején. 
A tagintézmények pedagógusai zsúfolásig megtöltötték a Szegedi Biológiai 
Központ elôadótermét. délelôtt rangos elôadókat hallgattak, délután pedig 
szekcióüléseket tartottak a résztvevôk. 

továbbképzésI nap a kIstérségI
ok tatásI In tézmén y ben
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hozzávalók:
6 tojás
6 evôkanálcukor
1 késhegynyi szódabikarbóna
6 evôkanál rétesliszt

Krém:
10 dkg porcukor
15 dkg vaj vagy margarin
4 tojás sárgája
10 dkg mazsola

máz:
3 evôkanál kakaó
3 evôkanál cukor
3 dkg vaj
 víz

Elkészítése:
A tojás sárgáját kikeverjük a cukorral. 

A lisztbe belekeverjük a szódabikarbónát, 
majd a tojáshoz adjuk. Végül beleforgat-

juk a tojások habját. Zsírozott, lisztezett 
tortaformában megsütjük, majd kihûtjük. 
A tetejét ujjnyi vastagon levágjuk, belse-
jét kikaparjuk. Összemorzsoljuk, majd 
egy kis rummal meglocsoljuk.

Krém készítése: 
a vajat, porcukrot és tojás sárgáját ki-

keverjük. Hozzáadjuk a tészta kikapart 
belsejét, a mazsolát, majd az egészet a 
tortába töltjük. Visszatesszük a levágott 
lapot, majd a tetejét és oldalát mázzal 
kenjük be. 

máz készítés:
a kakaót a cukorral és kevés vízzel 

felfôzzük, majd belekeverjük a vajat.

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

Recept

Recept

erdélyi puncS-
torta

megújult a KölcSey utca

nyári túráK Két KeréKen 

Sétálóutcaként kapták vissza a szege-
diek a Kölcsey utcát. A „Szeged város-
központjának funkcióbôvítô fejlesztése” 
projekt keretében, a Reök palota elôtti tér 
után, befejezôdött a Kölcsey utca teljes 

felújítása is május közepére. A projekt 
célja a „sétáló” belváros és a kerékpá-
ros közlekedés szerepének növelése, a 
kereskedelmi-vendéglátó, valamint a 
kulturális és társadalmi élet fellendí-

tése. A Belváros fejlesztési programja 
a Gutenberg utca rekonstrukciójával 
folytatódik, mindeközben pedig a Mars 
téren a terveknek megfelelôen halad a 
piac felújítása.

A díszburkolattal ellátott Kölcsey 
sétálóutcát díszfákból álló fasor és pa-
dok szegélyezik. A fejlesztés keretében 
megújult a közmû hálózat, és zöld fali 
díszkandeláberek elhelyezésével a köz-
világítási hálózat is. A Reök palota elôtti 
terület ezzel városi rendezvénytérré 
alakult át. A huszár emlékmû és a sze-
cessziós vaskerítés méltó környezetben: 
új térburkolattal, új zöldszigetekkel, pa-
dokkal és ivókúttal ellátott téren várja 
a szegedieket. A Kölcsey utca és a Reök 
palota elôtti tér felújítását az ATV Szeged 
Konzorcium végezte, a beruházás nettó 
233 millió forintból valósult meg.

A fejlesztések érintették a közlekedési 
rendet is. Errôl a táblák még nem minden 
esetben tájékoztatnak megfelelôen, de 
érdemes figyelni, hiszen ha szabályta-

lanul parkolunk, autón-
kat elszállíthatják. Fontos 
tudni, hogy a Fekete Sas 
utca a Kígyó utca felôl 
zsákutca lett, a parkolók 
ezentúl az utca páratlan 
oldalán helyezkednek el. 
A Reök palota elôtti tér 
és a Kölcsey utca teljes 
hossza gyalogos és kerék-
páros zóna, ide autóval 
behajtani mostantól csak 
külön engedéllyel lehet. A 
Kölcsey utca a Fekete sas 
és a Kelemen utca felôl is 
zsákutcaként funkcionál, 
gépjármû csak célforga-
lomként hajthat be (pl. la-
kosok, áruszállítás, men-
tô, tûzoltó, rendôrség). 

A város rehabilitációs projekt követke-
zô eleme a Gutenberg utca felújítása, itt a 
munkálatok május végén kezdôdnek el. A 
Mars téri piac felújítási munkái a tervek 

szerint haladnak. Errôl a beruházásról a 
3. oldalon olvashatnak egy összeállítást.

A felszerelésen elsôként is magát a 
kerékpárt érthetjük. Egyszerû, városi 
kerékpárral hosszabb túrára indulni 
nem biztos, hogy szerencsés, hiszen erre 
biztonsággal csak viszonylag kevés fel-
szerelés rakható, és a keményebb terep-
viszonyokat sem viseli jól. Az országúti 
kerékpár – köznapi nevén verseny kerék-
pár – hosszabb, kifejezetten országúti 
túrákhoz való. A hegyi kerékpár - moun-
tain bike – sporteszköz. Nehéz terepre 
való, erôs vázzal, jó rugózással, széles 
gumikkal ellátott bicikli, országútra 
kevéssé ajánlott. Jó megoldás lehet a 
túrakerékpár, mely burkolt utakon és 
terepen is jól használható, felszereléssel 
is jól terhelhetô. 

Túrázni csak jó mûszaki állapotú ke-
rékpárral induljunk. Legyenek strapabí-
rók a gumiabroncsok, kényelmes az ülés 
és a kormány. Célszerû némi szerszámot, 
gumijavítót, pumpát is magunkkal vin-
ni, ha mégis kisebb javításra szorulna a 
jármû. A kerékpáros szaküzletekben a 
szakemberek szívesen segítenek meg-
felelôen felkészíteni a kerékpárt. A bi-
ciklinek az elôírások szerinti biztonsági 
felszereléssel kell rendelkeznie, hiszen 
ezek nélkül az országúti közlekedés, 
különösen sötétben nagyon veszélyes! 
Ne feledkezzünk meg a láthatósági mel-
lényrôl! Manapság már egyáltalán nem 

„ciki”, és testi épségünket is nagyban 
óvja egy kerékpáros sisak. A KRESZ 
szabályait túrakerékpározás közben is 
maradéktalanul be kell tartani! 

Nem mindegy, hogy a kerékpártúrára 
induló mennyi felszerelést visz magával. 
A legkényelmesebb formát, a gépkocsival 
kísért kerékpártúrát kevesen engedhe-
tik meg maguknak, ezt inkább nagyobb, 
szervezett túráknál alkalmazzák. A leg-
többen komolyabb túrafelszereléssel, sok 
esetben sátorral indulnak útnak. A na-

gyobb tömegû felszereléshez szükséges 
a jó teherbírású bicikli, és a praktikus 
kerékpáros táskák. El lehet indulni mi-
nimális felszereléssel is, menet közben 
szervezve a szállást, és vásárolva meg 
mindent, amire szükségünk van. Ez 
meglehetôsen kalandossá teheti a túrát, 
ráadásul igen költséges is. Bármelyik 
formát választjuk is, innivaló, kevés 
ennivaló, esôvédô felszerelés minden-
képpen legyen nálunk. Ne feledjük el 
védeni a fejünket az erôs napsütéstôl, és 
bôrünket naptej használatával. 

Az út megtervezésekor jó, ha tisztá-
ban vagyunk az erônlétünkkel. Ha nem 
vagyunk rendszeres kerekezôk, a hosz-
szabb túrák elôtt készüljünk föl kisebb 
távolságok leküzdésével. 

megfelelô felszereléssel és felkészültséggel
nem csak a településeken belüli helyváltoztatás terén éli reneszánszát a 

kerékpár, de az országutakon is egyre több kerekezôvel találkozni. Közülük jó 
néhányan túrázásra használják a kétkerekût. E kirándulási mód egészséges, 
kényelmes, hiszen a magunk urai vagyunk, idônket tetszés szerint osztjuk 
be, viszont szükségeltetik a jó erônlét és a megfelelô felszerelés. 
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