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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

A Szegedtôl 25 kilométerre fekvô 
Forráskúton közel 2200-an laknak. A 
település idei költségvetését 193,7 mil-
lió forintos fôösszeggel fogadta el Fodor 
Imre polgármesterrel együtt a 7 fôs 
képviselôtestület. A büdzsében mint-
egy 15 millió forintot különítettek el a 
pályázatok önerejére, vagyis ennél csak 
több pénzt fordítanak ebben az évben 
fejlesztésekre. Fodor Imre a település 
szülötte, 2002 óta áll Forráskút élén. 
Elôtte egy évig – 1998 és 1999 között 

– önkormányzati képviselôként, illetve 
falugazdászként dolgozott.

Legenda az eLsüLLyedt temp-
LomróL

Forráskút története írott források alap-
ján alig 100 esztendôs múltra tekint 
vissza, de mindig is lakott terület volt. 
Él olyan néphagyomány, ami a tatárjárás 
elôtt itt állt templomra utal, amely el-
süllyedt, de jeles napok – Szent György, 
Szent István és Szent Mihály – éjszakáján, 
éjfélkor a beavatottak még hallhatják a 

harang kongását. A településen él egy 
másik legenda is, amely szerint itt fogták 
el Rózsa Sándort, a híres-hírhedt betyárt 
az Átokháza dûlôben, ezért kapta e te-
rület az Átokháza elnevezést is. Persze 
ez legenda, valójában Átokháza dûlô 
nevét a nyelvtudomány az Altuk kun 
családnévbôl származtatja. Itt már a 18. 
században szállásokon gazdálkodtak, 
majd a 19. század elejére sûrûn lakott 
tanyasor bontakozott ki. 1906-ban egy 
kis templomot is emeltek a helyiek köz-
adakozásból. A határ másik része külsô 
csordajárás, legelô volt, ennek emlékét 
ôrzi Gyapjas dûlô neve – juhot, gyapjas 
állatot tartottak erre. Ezen területet is a 
18. század végén parcellázták fel és kezd-
ték megmûvelni. Elôtte a mai település 
területe vadvizes, nádas és vízforrásos 
részekbôl állt, amelyrôl az itt futó dûlô, 
majd a település is a nevét kapta – For-
ráskút. A templom is egy bôvizû kút 
mellé épült. A néphit úgy tartotta, hogy 
a környéken ez az egyetlen iható vizû 
forrás. Kiskundorozsma határvidékébôl 
1950. január 1-jén vált önálló községgé 
a település. 1977-tôl 1988-ig Üllés társ-
községe volt, majd 1989. január 1-jétôl 
ismét önálló község Forráskút.

poLgármesteri ars poetica 
és fejLesztések

A változás menedzselése – Fodor Imre 
szerint ez a polgármesteri munka lénye-
ge, hiszen a jogszabályok folyamatosan 
változnak, amelyhez igazodniuk kell, s 
meg kell felelniük a szakmai követelmé-
nyeknek, finanszírozási feltételeknek 
és az intézményrendszer gazdaságos 
mûködtetésének. Forráskút elsô embe-

re az elsô, 2002-es megválasztása óta 
ezt tartja szem elôtt. – Bár a település 
viszonylag fiatal, rendelkezik minden 
olyan alapinfrastruktúrával, ami az itt 
élôk és a községbe látogató vendégek 
komfortérzetét biztosítja. Fontos, hogy 
megtartsuk mindazt, amit eddig elér-
tünk, ezért továbbra sem visszalépni, 
hanem mindig fejleszteni és korszerû-
síteni szeretnénk – mondta Fodor Imre. 
Forráskút a szociális szolgáltatásokat 
kistérségi keretek között, az óvodát és az 
iskolát pedig 2009 óta Ülléssel közösen 
intézményfenntartó társulási formában 
mûködteti. Jelenleg az óvodába 75, az 

iskolába pedig 160 gyermek jár. Tavaly 
250 millió forintból újították fel az iskolát: 
akadálymentesítették az épületet, liftet 
szereltek be, kicserélték a nyílászáró-
kat, korszerûsítették a fûtésrendszert, 
tornacsarnokot építettek, laptopokat és 
új eszközöket, berendezéseket szerez-
tek be. – Állandó probléma a faluban 
a belvíz. 2007-ben több mint 16 millió 
forintból bôvítettük a csapadékvíz-el-
vezetô csatornarendszert, s tervezzük 
a hálózat fejlesztését. A fôtér 46 millió 
forintba kerülô rekonstrukciója során 
új sétányokat alakítottunk ki, korsze-
rûsítettük a világítást, új utcabútorokat 

helyeztünk ki, és szebbnél szebb növé-
nyeket telepítettünk. Közel 14 millió 
forintból – amibôl 2,8 millió forint volt az 
önerô – parkolóhelyeket és járdát építet-
tünk, illetve újítottunk fel. Parkolót ala-
kítottunk ki az óvodánál és az iskolánál, 
járdát építettünk 1,5 kilométer hosszan 
a József Attila, Munkácsy és Zrínyi utcá-
ban, felújítottuk, díszes térkôvel raktuk 
ki a járdát mintegy 1 kilométer hosszan a 
Jókai, Iskola, Petôfi, Arany János és Dózsa 
György utcán. Közel 3 millió forintból fel-
újítottuk a játszóteret, amely mindenben 
megfelel az uniós elôírásoknak. 16 millió 

Magyarországon egyedülálló, de Eu-
rópában is ritka, hogy egy várost hat-hét 
éven belül két autópálya érjen el – jelen-
tette ki Botka László polgármester a sze-

gedi Széchenyi téren tartott ünnepségen. 
Emlékeztetett: az M5-ös összekötötte 
Szegedet az európai gazdasági vérkerin-
géssel, az M43-as pedig tovább erôsíti a 

város gazdasági, logisztikai régióközpon-
ti szerepét. Bulgária és Románia uniós 
csatlakozása óta megháromszorozódott 
a Szegeden áthaladó kamionforgalom, 
amely tönkre tette a város útjait. Botka 

Gazdaság� 3. oldalFejlesztések Szegeden� 5. oldalFejlesztések Szegeden� 2. oldal

Megújult a tiSza-parti 
iSKola

új látnivaló a 
vadaSparKban

polgárMeStereK
a KöltSégvetéSrôl

Több mint fél 
milliárd forintból 
újították fel az is-
kolát és építettek 
fel egy új torna-
termet.

Elkészült a 
Zsiráfház a 
Vadasparkban, 
amelybe már be 
is költöztek az 
új lakók.

Fejlesztés, takarékosság, mûködôképesség 
megôrzése – ezek a legfontosabb szempontok 
az idei büdzsék kialakításakor a településeken.

Kistérség települései

Fejlesztések a Kistérségben

beMutatKoznaK a települéSeK:  
ForráSKút

„Szeged Fellélegezhet!”

az m5-ös autópálya lehajtója miatt logisztikailag rendkívül jó helyen fek-
szik forráskút, amelynek van egy sokak által ismert díszpolgára, péter szabó 
szilvia, a noX együttes énekese. a közel 2200 lelket számláló településen 
nagy múltja van a szôlôtermesztésnek, borkészítésnek. a falu elsô embere, 
fodor imre szerint a polgármesteri munka lényege a változás menedzselése, 
hiszen a jogszabályok folyamatosan változnak, amelyhez igazodniuk kell, s meg 
kell felelniük a szakmai követelményeknek és finanszírozási feltételeknek.

zenés rendezvénnyel köszöntötte szeged április 17-én az m43-as autópálya 
átadását. a sztráda szeged és makó közötti szakaszát, benne az új tisza-híddal 
hivatalosan április 20-án adták át. ezzel szeged megszabadult az átmenô ka-
mionforgalomtól, mely súlyosan megrongálódott utakat hagyott maga mögött.

Kamionbúcsúztató örömünnep a széchenyi téren

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Diákszállás Megnyitó a Széchenyi téren

Botka lászló

Diákszállás

Fodor Imre polgármester



Kistérség települései

Fejlesztések Szegeden

forint pályázati forrásból és 1,8 millió 
forint önerôbôl a falu teljes hosszában, 
mintegy 2,5 kilométeren megépítettük 
a kerékpárutat – sorolta az elmúlt évek 
fejlesztéseit, beruházásait Fodor Imre 
polgármester. Az önkormányzat pályá-
zati pénzbôl két gépkocsit is vásárolt a 
tanyagondnoki szolgálatnak. Tavaly közel 
20 millió forintból akadálymentesítették 

a polgármesteri hivatalt és a szociális 
szolgáltató központ irodáit, több mint 
30 millió forintos pályázati támogatás-
ból pedig 32 férôhelyes ifjúsági- és 12 
férôhelyes magánszálláshelyet alakí-
tottak ki a Borostyán étterem, illetve 
az orvosi rendelô felett. A 2-3-4 ágyas 
szálláshelyek légkondicionáltak és jól 
felszereltek. Az elmúlt idôszakban két 
ütemben több mint 30 építési telket ala-

kított ki Forráskúton az önkormányzat, 
aminek több mint fele elkelt. A polgár-
mester elmondása szerint továbbra is 
várják azokat, akik szívesen költözné-
nek a településre. A jövôbeli tervekrôl 
szólva Fodor Imre elmondta: a szegedi 
kistérség koordinálásával a település 
történetének legnagyobb beruházása lesz 
a szennyvízhálózati rendszer kiépítése, 
ami hamarosan kezdôdik. Ismert: For-
ráskút, Bordány, Zsombó és Üllés 100 
százalékban csatornázott lesz a több mint 
5 milliárd forintos projekt után. A közös-
ségi közlekedés fejlesztésének keretében, 
amely szintén szegedi kistérségi projekt, 
idén 11 buszvárót építenek és újítanak 
fel Forráskúton 20,5 millió forintból. Fo-
dor Imre a tervek között említette még 
a Forráskút-Szeged közötti kerékpárút 
megépítését és az önkormányzati in-
tézmények energetikai korszerûsítését. 
Elmondta: jelenleg is folyamatban van 
a tanyai iskola felújítása, amely erdei 
iskolaként funkcionál majd a jövôben. 
A helyi vállalkozásoknak pályázataik 
elkészítésében nyújtanak segítséget, 
adnak tanácsot.

BorkiráLynô és BortáBornok
A NOX együttes énekese, Péter Szabó 

Szilvia Forráskút szülötte és díszpolgára. 
A település, ahol sokat adnak a kultúrára, 
több népszokás is él. Az egyik legjele-
sebb a farsangvasárnapi Tuskóhúzás. A 
farsangi jelmezes felvonulás valamikor 
a tavaszi munkákig pártában maradt 
vénlányok, a meg nem házasodott öreg-
legények megcsúfolását célozta – a tuskót 
is öreglegénynek kellett ekkor végigvon-
szolnia a falu utcáin. Mára ez a népszokás 
vidám karnevállá alakult, amelyen a 
jelmezes felvonulást azért továbbra is 
egy tuskóhúzó maszka (jelmezes alak) 
vezeti. Mára fánksütô- és jelmezverseny-

nyel valamint farsangi bállal színesedett 
ez a néphagyomány. Forráskúton nagy 
múltja van a szôlôtermesztésnek, borké-
szítésnek. Igazán finom homoki tájborok 
készülnek a helyi pincékben. A forráskúti 
borászok ünnepe – amit minden év szep-
temberének utolsó hétvégéjén rendeznek 
meg – szintén néphagyományon alapuló 
szüreti mulatság, ahol a borkészítés 
minden lépésével megismerkedhetnek 
a rendezvényre kilátogatók: a szüre-
teléstôl a mustkészítésen keresztül a 
borkóstolásig mindenben részt vehetnek 
az érdeklôdôk. A szüreti mulatságon Bor-
királynôt és Bortábornokot is választa-
nak. Kiemelkedô jelentôségû a település 
kulturális életében a Forráskúti Folklór 

Fesztivál, amelyet idén már negyedik 
alkalommal rendeznek meg június vé-
gén. A fesztiválon a népzene és néptánc 
mellett lesz gasztronómiai bemutató, 
borkóstoló, népi kézmûvesbemutató- és 
vásár. Forráskút legnagyobb éves rendez-
vénye a falunap, amelyet idén augusztus 
27-én már tizennyolcadik alkalommal 
rendezik meg. A falunap és annak más-
napján a lovasnap színes programot kínál 
minden korosztály számára. A falunapon 
egész napos színpadi mûsor és számta-
lan szabadidôs, szórakoztató program 
várja az érdeklôket, a lovasnapra pedig 
a lovas sportok és tevékenységek sze-
relmeseit várják.

Folytatás a 1. oldalról

Az Európai Unió és a Magyar Állam 
a DAOP pályázatot 399.600.000 Ft-tal, 
a KEOP pályázatot pedig 113.096.888 
Ft-tal támogatta, ezekhez Szeged váro-
sa 461.303.112 Ft-os önrésszel társult. 
Az összesen tehát 974.000000 forintból 
megvalósult projekt célja az iskola és a 
vele közös telken mûködô óvoda épület-
együttesének bôvítése, teljes felújítása, 
energetikai korszerûsítése volt. A tavalyi 
tanév végére elkészült az új tornaterem 
épületszárnya, mára pedig a teljes isko-
laépületben kicserélték a nyílászárókat, 
szigetelték a falakat, kifestették a tanter-

meket, az akadálymentes közlekedéshez 
pedig még egy lift is épült. 

Botka László polgármester az ünne-
pélyes megnyitón elmondta: a jelentôs 
európai uniós és önkormányzati támo-
gatásnak köszönhetôen nemcsak az épü-
letek újultak meg és új tornaterem épült, 
hanem az elhasználódott padok, asztalok 
helyett új bútorok is kerültek a felújított 
tantermekbe. A közeledô tanév végén a 
Tisza-parti hôséget a tantermekbe sze-
relt légkondicionáló készülékek enyhítik 
majd. Az infrastruktúra fejlesztéséhez 
egyéb projektek is kapcsolódtak. Ezek 

eredményeként már megérkezett 46 db 
laptop a tanulók és tanárok számára, és 
még az idei évben 7 db interaktív táblával 
és további 28 modern asztali számító-
géppel bôvül az iskola számítástechnikai 
eszközparkja.

A kivitelezési munkák 2009 nyarán 
kezdôdtek és az új bútorok beszerzésével 
a napokban ért véget, így az idén 115 

éves születésnapját ünneplô újszegedi 
iskolában megújult környezetben foly-
tatódhat a hagyományosan színvonalas 
szakmai munka. 

Botka László azt is elmondta, hogy 
ebben az évben az önkormányzat továb-
bi félmilliárd forintot fordít az oktatás 
technikai fejlesztésére, azaz interaktív 
táblák, számítógépek, laptopok és egyéb 

eszközök beszerzésére, így Szegeden 
tovább fejlôdik az oktatás színvonala.

Az ünnepség végén a polgármester 
átvette a kivitelezôtôl az iskola kulcsát, 
amelyet azonnal átnyújtott az iskola 
igazgatójának, illetve az ott tanuló gyere-
keknek. Ezt követôen pedig Botka László 
zászlót adományozott a 115. születés-
napját ünneplô intézmény diákjainak.

beMutatKoznaK a települéSeK:  
ForráSKút

teljeSen Megújult a tiSza-parti 
általánoS iSKola

Folklôr Fesztivál

Farsangi felvonulás

Farsangi felvonulás

Borostyán vendéglô

Az iskola

a Beruházás fontosaBB eLemei:
Tisza-parti Óvoda korszerûsítése, aka-
dálymentesítése:
 -  Energetikai korszerûsítés keretében 

2 db kazán és fûtôtestek cseréje, a 
födém hôszigetelése, a nyílászárók 
felújítása

 -  Az épület utólagos vízszigetelése
 -  A belsô burkolatok felújítása, rész-

leges cseréje
 -  A helységek funkcionális átalakítása, 

korszerûsítése
 -  A mosdók teljes felújítása
 -  Az elektromos hálózat rekonstruk-

ciója
 -  A foglalkoztató helységek festése
 -  Az épület akadálymentesítése
 -  Új bútorok és készségfejlesztô esz-

közök beszerzése
Tisza-parti Általános Iskola bôvítése, 
felújítása és akadálymentesítése:
 -  Az „öreg iskola” életveszélyes épület-

részének elbontása

 -  Az új épületrészben 12x24 m-es, 500 
fô befogadására alkalmas tornaterem 
és a hozzá kapcsolódó öltözôk és 
vizesblokkok építése

 -  Az emeleti szinteken 2 tanterem és 
a tanári szoba felújítása, valamint 4 
új tanterem kialakítása

 -  Az iskola fôépületének utólagos víz-
szigetelése, homlokzati hôszigetelé-
se, külsô nyílászárók cseréje, fûtési 
rendszerének korszerûsítése

 -  Az iskola 18 tantermének a XXI. szá-
zadi követelményeknek megfelelô 
átalakítása, felújítása 

 -  6 mosdó felújítása
 -  Az épület komplex akadálymente-

sítése, lift építése
 -  Az elektromos hálózat korszerûsítése 
 -  Modern informatikai eszközök fo-

gadására alkalmas infrastruktúra 
kiépítése

 -  Új bútorok és készségfejlesztô esz-
közök beszerzése

két pályázati forrásból és a hozzá kapcsolódó önkormányzati önrészbôl 
teljes egészében megújult szegeden az idén 115 éves tisza-parti általános 
iskola és óvoda épülete, valamint megépült egy 500 fô befogadására alkal-
mas modern tornacsarnok is. 
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Gazdaság

Bordány költségvetésének fôösszege 
582 millió 988 ezer forint. Az önkor-
mányzat 2011. évi mûködési hiánya 15 
millió 121 ezer forint. – A költségvetés 
elkészítésekor is nagyon figyeltünk arra, 
hogy minél takarékosabb gazdálkodást 
tudjunk megvalósítani idén is. A kor-
mány által javasolt 5 százalékos kiadás-
csökkentést nem tudtuk megvalósítani, 
mivel a múlt évben munkahelyteremtô 
beruházások valósultak meg, ráadásul 
a létszámbôvítés a dologi kiadásaink 
emelkedésével is együtt járt – mondta 
Tanács Gábor polgármester.

Bordány: 
a mûködôképesség fenntartása
Bordány polgármestere így folytatta: 

– Mind az újonnan épült bölcsôdénkben, 
mind az új szociális központunkban lét-
számbôvítés történt, az önkormányzat 
intézményi szinten összességében 4 fôvel 
bôvítette a munkahelyek számát. Mivel az 
önkormányzat mûködési hiánya a teljes 
költségvetés közel 3 százaléka, a legfon-
tosabbnak a takarékos gazdálkodást, az 

energiatakarékos mûködést határoztuk 
meg. A futó beruházásaink és a pályá-
zatok utófinanszírozása miatt likviditási 
gondjaink lehetnek, ezért az elsô félévben 
kizárólag külön polgármesteri engedély-
lyel történhetnek beszerzések. Továbbra 
is él a központosított beszerzés. Minden 
intézményvezetôt kértünk, takarékos-
kodjon a rezsivel, mert százezreket lehet 
így megspórolni. Továbbra is szeretnénk 
kihasználni minden pályázati lehetôséget, 
kiemelve azokat, amelyek mûködési ki-
adásainkhoz tudnak hozzájárulni, vagy 
olyan fejlesztést jelentenek, amelyek költ-
ségcsökkentést eredményeznek. Ilyen 
például az iskola fûtéskorszerûsítése. 
Tanács Gábor elmondta: Bordány most 
elfogadott gazdasági programjának leg-
fontosabb eleme a mûködôképesség meg-
tartása. Csak ennek figyelembevételével 
történhetnek fejlesztések, beruházások. 
Az idei év nagy feladatai, céljai között 
említette a polgármester a Forráskút-
tal, Ülléssel és Zsombóval közös, több 
milliárdos szennyvízcsatorna-hálózati 
rendszer kiépítését, a védelmi központ 

kialakítását, az iskolánál egy 120 férô-
helyes fedett kerékpártároló létrehozását, 
valamint Bordány és Sziksósfürdô között 
a kerékpárút megépítését és LED-es köz-
világítás megvalósítását, amellyel szintén 
takarékoskodna a falu. 

deszk: 
a mínuszok eLtüntetése
Deszk büdzséjének fôösszege 420 mil-

lió 400 ezer forint, amibôl a költségvetési 
hiány 50 millió 798 ezer forint. Ebbôl 
40 millió 671 ezer forint mûködési célú 
hiány. – Racionalizálási lépéseinket már 
a 2010. évi költségvetés összeállításakor, 
2009 végén megkezdtük. Felülvizsgáltuk 
az önkormányzat összes szerzôdését, 
amelyeket a költségcsökkentés jegyé-
ben folyamatosan átdolgoztunk. Ha kel-
lett, szolgáltatót váltottunk. A hivatal 
irodaszer, nyomtatvány költségeinek 
csökkentésére kereteket szabtunk. A 
képviselôtestület 2009 és 2010 végén 
határozott 1-1 fô leépítésérôl. E mellett 
döntöttünk olyan beszerzésekrôl és be-
ruházásokról, amelyek a mûködésünk 
során megtakarításokat eredményez-
nek – sorolta Király László polgármester, 
milyen takarékossági lépéseket tettek az 
elmúlt idôszakban. Deszk polgármestere 
a 2011-es év legfontosabb céljaként az 
évek óta forráshiányos költségvetésük 

racionalizálását, és a hiány folyamatos 
csökkentését jelölte meg. – El kell érnünk, 
hogy a ciklus végére a 7-8 éve magunk 
elôtt tolt költségvetési mínuszokat el-
tüntessük. Már ma is stabilabb az ön-
kormányzat mûködése az elôzô évekhez 
képest, pedig 2010 végén és ez év elején 
is döntött a képviselôtestület olyan több 
tízmillió forintos hitelek visszafizetésérôl, 
amit még az elôzô idôszakok gazdálkodá-
sa generált. Természetesen ezek mellett 
cél a mûködôképességünk fenntartása, 
illetve erôgyûjtés a késôbbi fejlesztések 
megvalósításához. Fontosnak tartja a tes-
tület, hogy úgy takarékoskodjunk, hogy 
az eddig elért eredmények terén ne kell-
jen visszalépnünk. A település élhetôbbé 
tétele is napi állandó, kisebb kiadásokat 
jelent, de bízom benne, hogy a kitartó 
munkánk és a folyamatos racionalizálás 
meghozza a hozzá fûzött reményeket. 
Ebben mindannyian elkötelezettek va-
gyunk Deszken – mondta Király László.

röszke: 
LétszámLeépítési stop
Röszke költségvetésének fôösszege 

417 millió 543 ezer forint. Ezen belül a 
mûködés hiánya 63 millió 222 ezer fo-
rint, a felhalmozási hiány pedig 3 millió 
452 ezer forint. – Közoktatási, bölcsôdei 
feladatainkat Domaszék településsel 
együttmûködve, intézményi társulás-
ban, a szociális gondoskodás kötelezô 
feladatait pedig Szeged Többcélú Kis-
térségi Társulás intézményrendszerébe 
történô integrálással biztosítjuk 2007 
óta – mondta Borbásné Márki Márta. 
Röszke polgármestere a takarékosko-
dással kapcsolatosan azt hangsúlyozta: 
a kötelezô feladatok ellátáshoz szükséges 
létszámkeretek tovább már nem csök-
kenthetôk, utolsó létszámleépítési dönté-
sük 2007-ben megtörtént. – Az intézmé-
nyeink biztonságos mûködtetéséhez és 
az ellátások biztosításához szükség van 
a jelenlegi létszámra, további munkahely 
megszüntetések a kötelezô feladatellátást 
veszélyeztetnék. További takarékossági 
intézkedéseket nem tudunk megvalósí-
tani, a lehetséges költséghatékonyság 
növelését célzó minden intézkedést meg-
tettünk. Több forrást nem lehet elvonni a 
rendszerbôl. Gazdálkodás tekintetében 
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, 
mivel a település jelentôs iparûzési adó-
bevétellel rendelkezik. „Egyik szemünk 
sír, a másik pedig nevet.” Egyrészrôl 
elkerültük az adósságcsapdát, a mûködés-
sel kapcsolatban kifizetetlen számláink 
nincsenek. Másrészrôl a megfontolt és 
takarékos gazdálkodásunknak köszön-
hetôen nem tudunk élni azzal az állam 
által 2011-ben meghirdetett moratórium-
mal, amely szerint a mûködésképtelen 
önkormányzatokat jelentôs összeggel 
támogatni kívánja a kormány. Hogy mit 
jelöltek meg az idei év legfontosabb felada-
taként, céljaként Röszkén? – Legfontosabb 
cél a mûködôképességünk fenntartása, 
a kötelezô feladataink kiszámítható fi-
nanszírozása és azok ellátása, a szociális 
juttatások biztosítása, valamint a korábbi 
évek fejlesztéseivel kapcsolatos hiteleink 
törlesztése és az iparûzési adóbevételünk 
megôrzése. Célunk a település további 
infrastrukturális fejlesztése, eredményes 
európai uniós pályázatok benyújtása a 
gazdaságfejlesztési programunk célki-
tûzéseinek megfelelôen – foglalta össze 
Borbásné Márki Márta. 

szatymaz: 
pLusz önerô eLôteremtése
Szatymaz költségvetésének fôösszege 

539 millió 590 ezer forint. A településnek 

nincs mûködési hiánya, csak fejlesztési 
hiánya, ami 41 millió 847 ezer forint. – 
2007-tôl kezdôdôen elôbb az alapfokú 
oktatást, majd a szociális alapellátást 
vittük be a többcélú társulásba. E szer-
vezeti változással mód nyílt hatékonyab-
ban alkalmazni az erôforrásokat, és az 
intézményi létszámok is hozzá lettek 
igazítva a tényleges szükségletekhez 

– mondta Kormányos László. Szatymaz 
polgármestere szerint természetesen a 
kistérségi feladat ellátásért járó plusz 
normatíva is sokat jelentett az elmúlt 
évek költségvetéseinek bevételi oldalán. 

– Saját fenntartású intézményeinknél is 
radikálisan nyúltunk hozzá a kiadási 
oldalhoz, hiszen a bevétel növelésére 
és új bevételek teremtésére szinte sem-
milyen mód nem kínálkozik a kötelezô 
feladatellátás keretében. 2011-ben a köz-
épületeink további korszerûsítésébôl, 
energetikai célú felújításából látunk re-
ményt kiadásaink további csökkentésére. 
Hogy mi az idei célkitûzés? – A végéhez 
közeledô nagyberuházásaink zökkenô-
mentes befejezése, és azok teljesítéséhez 
szükséges plusz önerô elôteremtése a 
legfontosabb idei cél. Az elmúlt években 
sajnos azt tapasztaltuk, hogy szinte le-
hetetlen feladat a régi épületek felújítása 
olyan módon, hogy tartani tudjuk magu-
kat az eredeti költségvetéshez. Mindig 
van valami váratlan – de legtöbbször 
egyben kikerülhetetlen – többletmun-
ka, amelynek a forrását a pályázatokon 
kívül kell elôteremteni – hangsúlyozta 
Kormányos László.

üLLés: 
spóroLnak az energiávaL
Üllés költségvetésének fôösszege 607 

millió 964 ezer forint. A mûködési hiány 
71 millió 46 ezer forint. Nagy Attila pol-
gármester az elmúlt évek legfontosabb 
takarékossági, racionalizálási intézkedé-
sei között említette, hogy a közoktatást 
intézményfenntartó társulásban látják el, 
összintézményi szinten létszámot csök-
kentettek – a nyugdíjba vonulók helyett 
nem, vagy csak nagyon indokolt esetben 
vettek fel alkalmazottakat –, több szociá-
lis feladatot is kistérségi keretek között 
látnak el, az intézményeknél foglalkoz-
tatott karbantartói, takarítói állásokat 
megszüntették, és csökkentett létszám-
mal egy technikai csoportot hoztak létre, 
amely a település összintézményi szintjén 
látja el feladatát. Hogy milyen racionali-
zálási lépéseket terveznek az elkövetkezô 
idôszakra Üllésen? – Energiaracionalizá-
lási intézkedéseket tervezünk, pályázatok 
kihasználásával. A legnagyobb intézmé-
nyeinknél tervezzük energetikai auditok 
elvégzését, fûtéskorszerûsítést, szigete-
lést, nyílászárók cseréjét és alternatív 
energiaforrások kihasználását. Tervezzük 
a meglévô intézmények, épületek új funk-
ciókkal történô ellátását, bérbeadását. 
A közfoglalkoztatás adta lehetôségeket 
maximálisan szeretnénk kihasználni 

– hangsúlyozta Nagy Attila. Üllés polgár-
mestere az idei év legfontosabb feladatai 
között említette a kötelezô önkormányzati 
feladatok zökkenômentes ellátását és az 
önként vállalt feladatok szinten tartását. 
A már elnyert pályázatok kivitelezését is 
fontosnak tartja, így az Üllés belterületét 
az erdei iskolával összekötô kerékpárút 
megépítését vagy a Szociális Szolgáltató 
Központ létrehozását. Az új pályázatok 
elôkészítése és benyújtása mellett remé-
li, hogy hamarosan elkezdôdik a négy 
települést – Üllés, Forráskút, Zsombó 
és Bordány – érintô, több mint 5 milliár-
dos szennyvízcsatorna-hálózati rendszer 
kiépítése.

László még az elôzô kormánytól ígéretet 
kapott, hogy az M43-as elsô szakaszának 
kivitelezôjére kirótt kötbért a szegedi ál-
lami utak rendbetételére fordítják. Most 
abban reménykedik, hogy a jelenlegi 
kabinet tartja magát elôdje ígéretéhez. 
A szegedi közgyûlés április 15-én ren-
deletet fogadott el, amellyel május 15-tôl 
szabályozzák Szeged kamionforgalmát. 
Ennek értelmében a Nagykörúton belül-
re 7,5 tonnánál, a Kiskörúton belülre 3,5 
tonnánál nehezebb jármûvek kizárólag 
célforgalomban hajthatnak be.

A „Szeged fellélegezhet!” címmel ren-
dezett autópálya-köszöntô és kamionbú-
csúztató ünnepen a gyerekeket arcfestés 
és lufiosztás várta. A színpadon fellépett 
az X-Treme Hip-Hop Dance School, volt 

Dumaszínház Beliczai Balázzsal és Lorán 
Barnabással. Király Viktor élô koncertjét 

a Zsomboy’s utcabálja követte. Az estet 
térzene zárta.

Fejlesztések a Kistérségben

„Szeged Fellélegezhet!”

polgárMeStereK a 2011-eS KöltSég-
vetéSrôl éS az idei KilátáSoKról

Botka László polgármester már ápri-
lis 11-én levélben fordult Fellegi Tamás 
nemzeti fejlesztési miniszterhez annak 
érdekében, hogy az új autópálya M5-ös 
és a 47-es út közötti közel 6 kilométeres 
szakasza ingyenes legyen. A polgár-
mester levelében úgy fogalmaz: „A ren-
delkezésre álló információk alapján – az 
elôzetes tájékoztatásokkal ellentétben 

– az M43 autópálya Szeged városát el-
kerülô szakaszán is díjfizetési kötele-
zettség fogja terhelni a közlekedôket. 
Ez ellenkezik az autópályák építése 
során eddig már tapasztalt szabályozás-

sal, miszerint nagyobb városok mellett 
haladó – elkerülô útként is funkcionáló 

– pályaszakaszok ingyenesen használha-
tók.” Ezért használható matrica nélkül 
például az M5-ös autópálya Kecske-
métet, vagy éppen Szegedet elkerülô 
szakasza is. 

Botka László arra kéri Fellegi Tamás 
minisztert, hogy intézkedjen arra vo-
natkozóan, hogy az M43-as ezen rövid 
szakasza ne legyen fizetôs a közlekedôk 
számára.

Információink szerint a levélre vá-
lasz még nem érkezett az illetékesektôl.

Móra Ferenc híd

Folytatás a 1. oldalról

elfogadták a települések képviselô-testületei a 2011-es költségvetést. ezzel 
kapcsolatosan kérdeztük Bordány, deszk, röszke, szatymaz és üllés polgár-
mesterét: náluk mennyi a büdzsé fôösszege és hiánya, milyen racionalizálási 
lépéseket, takarékossági intézkedéseket tettek, illetve tesznek, valamint mit 
jelöltek meg az idei év legfontosabb feladataként, céljaként?

Szegedi KiStérSégi híreK3. oldal • 2011 4



Kisebb túlzással egy rallyversenyzô 
képességeire van szüksége annak, aki 
a Vásárhelyi Pál utcán haladva szeretné 
megkímélni autóját a kátyúk okozta kelle-
metlenségektôl. Különösen a jelzôlámpás 
csomópontot elhagyva lyukas az útfelület, 
ám a rövidesen induló beruházást nem-
csak úthibák indokolják. 

Igen jelentôs a forgalom a Vásárhelyi 
Pál utcán, mivel tulajdonképpen a nyom-
vonal a harmadik, külsô körút folytatása 
- mutatja a térképen a problémát Ménesi 

Imre, a körzet MSZP-s önkormányzati 
képviselôje. A másik gond, hogy jelen-
leg nem megfelelô a csapadékelvezetés, 
hiszen többször is elôfordult, hogy Bakay 
Nándor utcai körforgalomnál több mint 
fél méter magasan állt a víz egy-egy 
kiadós esôzést követôen.

A tervek szerint a Vásárhelyi Pál utca 
négysávosítását két ütemben végzik el. 
Elsôként a Pulz utca és a Bakay Nándor 
utcai körforgalom közötti szakaszon tör-
ténik majd átépítés.

A jelenleg kétszer egy sávos útfelület 
kétszer két forgalmi sávra bôvül, mindkét 
oldalon szintben elkülönített kerékpár-
sáv, valamint attól változó szélességû 
zöldfelülettel elválasztott gyalogjárda 
létesül - avat be a terv részleteibe Ménesi 
Imre. A Bakay Nándor utcai körforgalom 
is átépül, és szélesítésre kerül. A Sever 
Center elôtt új buszmegállópár létesül.

A város már januárban szerette vol-
na elkezdeni a beruházást, de az elsô 
közbeszerzés körül problémák adódtak, 
az eredményt megsemmisítették. Az új 
pályázaton végül március végén hirdet-
tek gyôztest, eszerint a Teerag-Asdag 
Építôipari és Kereskedelmi Kft. végez-
heti el a mintegy 300 millió forintos 
beruházást. Az összegbôl 200 millió 

forint a támogatás, a többi városi önerô. 
A kivitelezônek szeptember 9-ére kell 
végeznie az átépítéssel. A munkaterületet 
már átvették, a beruházás napokon belül 
elkezdôdhet.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szerzô-
désben foglaltak szerint a Kft.-nek az 
építkezés teljes ideje alatt folyamatosan 
biztosítania kell a kétirányú közlekedést 
a Vásárhelyi Pál utcán - adott választ a 
lakosságot érintô legégetôbb kérdésre 
a képviselô. Terelésekre biztosan fel 
kell készülni, ennek pontos részletein 
jelenleg a szakemberek dolgoznak, de 
mind a két irányban lehet majd autózni 
az utcán, ez biztos.

A Vásárhelyi Pál utcánál egy komplex 
beruházásról van szó, melynek csak egy 
része valósul meg támogatásból. A szak-
ági munkarészek például az ivóvíz és 
csatornaépítés, gázvezeték kiváltás-be-
védés, elektromos, valamint távközlési al-
építmények bevédése, átépítése, valamint 
a Móravárosi csapadékvíz-fôgyûjtô csa-
torna egyes ütemmel szinkron szakasza 
teljes mértékben városi önerôbôl valósul 
meg. A várható összköltség mintegy 665 
millió Ft. Az elsô szakasz átépítése után 
a Vásárhelyi Pál utca négysávosítását 
még idén szeretnék folytatni.

A második ütem a Bakay Nándor ut-
cai körforgalomtól a Kenyérgyári út/

Leányszállás közig tart, hiszen a Kálvária 
sugárútig így a teljes négynyomúsítás 
megtörténik, mivel a keresztezôdésben 
már most is négysávos a Vásárhelyi Pál 
utca - tudjuk meg a folytatás terveit Mé-
nesi Imrétôl. A második szakasz költsége 
240 millió forint, melybôl a támogatás 
mintegy 200 millió forint. A második. 
ütem kivitelezése várhatóan 2011 má-
sodik félévében elkezdôdik.

Jelenleg a pályázat elôkészítésén dol-
goznak. Ha minden a tervek szerint 
halad, jövô év elejére már kétszer két 
sávon közlekedhetnek a Vásárhelyi Pál 
utcán az autósok, és nemcsak a rally-
versenyzôk.

Domaszéken 1999 óta rendezik meg a 
babatalálkozót, ahol az elôzô évben szüle-
tett gyermekeket és szüleiket köszöntik. 
Idén a mûsoros délután május 12-én lesz. 
Hat nappal késôbb a Sportcsarnokban 
már a Kihívás Napján tehetik próbára 
magukat a helyiek. Idén két lovasprog-
ramot is szerveznek a településen. Július 
elsô három napjára került a Domaszéki 
Lovasnap, mely 2006 óta minden évben 
nagy siker. A rendezvényen díjugrató 
verseny, lovastorna, western-, csikós és 
fogatbemutató is látható lesz. A fogathajtó 
verseny és domaszéki borok fesztiválja 
szeptember 3-án várja az érdeklôdôket. 
Július 22-23-án tartják az idei faluna-
pokat táncfesztivállal, gasztronómiai 
különlegességekkel. A Domaszéki Búcsú 
napja szeptember 11-e. November 26-án 
Böllérnapot és Katalin bált rendeznek 

Domaszéken. Ekkor böllércsapatok és 
pecsenyesütôk versenyeznek, az esti 
bálon pedig igazi disznótoros ételek ke-
rülnek az asztalra. A 2006 óta hagyo-
mányos Falukarácsony december 23-ra 
esik, ekkor zenés mûsorral, forralt borral, 
teával és szeretetvendégséggel várják a 
helyieket és a vendégeket.

kübekháza, nem csak operettfalu
Kübekháza országszerte Operettfa-

luként híresült el, noha az Operettgála 
csak egy a település programkínálatából. 
Idén július 30-án lesz hangos a Petôfi tér 
a sokak által kedvelt mûfaj leghíresebb 
dalaitól. Elôtte azonban a helyiek még 
megrendezik május 18-án a Kihívás 
Napját, tíz nappal késôbb pedig már a 
falunap zajlik, részben a Petôfi téren, 
részben pedig a hármas-határkônél. A 

hagyományoknak megfelelôen ez a nap 
a román-szerb-magyar határnyitásé is. 
Augusztus 20-át búcsúval köszöntik Kü-
bekházán. December 5-6-án lesz Miku-
lásjárás, a Mindenki Karácsonyát pedig 
december 16-án rendezik. 

„Újszentivánéji” tûzugrás
Újszentivánon május 21-én a Nagy-

családosok Napját rendezik a sportpályán, 
rossz idô esetén a sportcsarnokban. Az 
immár 19. falunapok szintén a sportpá-
lyán zajlanak július elsô három napján. 
A remélhetôleg nyári melegben színpadi 
fellépôk szórakoztatják a közönséget, és 
nem maradhat el a hagyományos szen-
tivánéji tûzugrás sem. Idén is érkeznek 
vendégek a falunapra a szerbiai Törökka-
nizsáról és a romániai Gottlob városából. 
A Nemzetközi Huszár és Hagyományôrzô 
Találkozó táborát ezúttal augusztus 5-én 
építik fel a volt laktanyában E táborból 

indulnak Szeged felé a huszárok, meg-
emlékezve az 1849-es szôregi csatáról. 
Október 2-án, az Idôsek Világnapján a 
szépkorúakat mûsorral köszöntik, de-
cember 18-án pedig Adventi Forgatag 
lesz a fôtéren.

vendégvárás a mélypontnál
Tiszasziget sokat tett azért az utóbbi 

idôben, hogy növelje idegenforgalmát. 

Erre jó esélyt kínál a megújult Mélypont 
Emlékhely az ország legmélyebb pontján. 
Van azonban több olyan program is, me-
lyek vonzhatják nem csak a helyieket, de 
a környéken élôket is. Július 8-a és 10-e 
között rendezik a Sziget Kupa kispályás 
labdarúgó tornát. Az immár hagyomá-
nyos falunapok idôpontja augusztus 27-e. 
Néhány nappal késôbb, szeptember 4-én 
már a Térvári Búcsú várja a vendégeket.

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések Szegeden

négy Sávon a váSárhelyi pál utcán

babáKtól a tûzugráSig

hamarosan elkezdôdik a vásárhelyi pál utca négysávosítása. az elsô 
ütemben a pulz utca és a Bakay nándor utcai körforgalom közötti szakaszon 
alakítják ki a kétszer két közlekedési sávot. a tervek szerint jövô év elejére 
a teljes útvonalon befejezik a munkákat.

a tavasz eljövetelével, és a nyár közeledtével a településeken megpezsdült 
az élet, és számos program várja nem csak a helyieket. a szegedi kistérségben 
több olyan rendezvényt szerveznek, melyek az ország más tájairól, de akár 
külföldrôl is vonzanak érdeklôdôket. áprilisban domaszék, kübekháza, 
Újszentiván és tiszasziget programjaiból válogattunk. 

program KavalKád a Kistérségben 3. rész

Vásárhelyi pál utca

Operettfalu

Domaszéki Lovasnap

Tiszaszigeti Mélypont
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Kultúra

Gazdaság

Fejlesztések Szegeden

MûvelôdéShez, prog-
raMoKhoz, netezéShez

új MunKahelyeK 
a KiStérSégben

új látnivaló a vadaSparKban

A zsombói könyvtár 2008. március 
1-jén olvadt egybe a József Attila Közös-
ségi Házzal. Jelenlegi állománya 7512 
kötet. A gyûjtemény folyamatosan frissül, 
nem csak újabb mûvek beszerzésével, 
hanem a régi, kopott példányok szebbre 
cserélésével is. 

A könyvtár technikai felszereltsége 
az utóbbi két évben jelentôsen javult. Új 
számítógépeket vásárolt az intézmény, 
és ezekkel az internet hozzáférés is biz-
tosított. 2010 márciusában a Tudásdepó 
Expressz nevû pályázattal lehetôvé vált a 

könyvállomány számítógépes katalógus-
ba, azaz integrált könyvtári rendszerbe 
vitele. Ugyanezen forrás segítségével 
a könyvtárnak honlapja is lesz, így az 
interneten elérhetôvé válnak az intéz-
mény hírei, a helyismereti gyûjtemény 
és a könyvtári állomány adatbázisa is. 
E pályázattal új asztalokat, székeket is 
kap a könyvtár, és más forrásból bár, 
de lesz új polcrendszer, további olvasói 
számítógéppel. A Tudásdepó Expressz 
pályázaton Zsombó Röszkével és Deszk-
kel alkotott konzorciumot.

A zsombói könyvtárat jórészt iskolás 
gyerekek és nyugdíjasok látogatják, de 
növekszik a többi korosztályhoz tartozó 
olvasók létszáma is. Egyre többen ve-
szik igénybe a könyvtárközi kölcsönzést, 
amikor más települések bibliotékáiból 
érkezik meg a kívánt mû. 

Ahogyan a szegedi kistérség legtöbb 
könyvtárában, úgy a zsombóiban sem 
csak olvasgatni, kölcsönözni lehet. A 
már többször említett uniós pályázatnak 
köszönhetôen rendszeresen tartanak 
író-olvasó találkozókat, olvasásnépsze-
rûsítô rendezvényeket, hogy így mutas-
sák meg, mi mindenre jó még ma is a 
Gutenberg-galaxis.

A Szilánk cégcsoport a jövôben sem 
szakít a hagyományokkal, azaz magyar 
alapanyagokból, magyar szakemberekkel 
kíván dolgozni - fogalmazott a vezér-
igazgató. Varga Gusztáv egyszerûen csak 

„kacsának” nevezte azt a hírt, amely a 
Szilánk cégcsoport Szegedrôl való ki-
vonulásáról szól. 

A szegedi telephelyen folytatódik a 
gépgyártás. Egy valami viszont változik, 
mégpedig a munkahelyek száma. Mielôtt 
azonban bárki rosszra gondolna, nem 
csökkentésrôl van szó, ellenkezôleg, kö-
zel nyolcvan fôvel bôvítjük a munkaválla-
lói létszámot - hangsúlyozta a cégvezetô. 
További szakemberekre a most épülô 
logisztikai és gyártócsarnokunkban 
lesz szükség. A Szilánk Zrt. ugyanis új 
termelôcsarnokot létesít Szeged határá-
ban. A 13.000 m2 alapterületû telepnek 
köszönhetôen a társaság a jelenleg egy-
mástól különálló gyártócsarnokaiban 
folyó termelô tevékenységet  egy helyen 
tudja koncentrálni. A mintegy 1,5 mil-
liárd forint értékû beruházás részben 
egy 683 milliós Európai Uniós támoga-
tásból valósul meg az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv, Regionális Fejlesztési 
Programjának keretében, melyet a DAR-
FÛ koordinál.

A Szilánk 2007 Zrt. egy 8000 m2 alap-
területû logisztikai csarnok felépítése 
mellett is döntött. A projekt keretében egy 
olyan professzionális, a legkorszerûbb 
technológiákat alkalmazó logisztikai 
csarnok épül Szeged határában, amely 
magas színvonalú kiszolgálást nyújt a 
térség gyártó és forgalmazó cégei szá-

mára. A közel 900 millió forint értékû 
beruházás részben egy 250 milliós Eu-
rópai Uniós támogatásból valósul meg 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv, 
Gazdaságfejlesztési Operatív Programjá-
nak keretében. A logisztikai központok és 
szolgáltatások fejlesztésének lehetôségét 
a MAG Zrt. koordinálja. 

A Pulz utcai telephelyen marad az 
üvegipari gépek gyártásával és érté-
kesítésével foglalkozó gépipari üzletág, 
valamint több olyan tevékenység, amely 
„nincs szorosan láncra fûzve” az üveg-
ipari gyártással. A költségkímélés miatt 
csak az indokolt alaptevékenység költözik 
az év végén Szatymazra. 

Több mint 3 milliárd forintba kerül 
a magyar tulajdonban lévô, exportra 
termelô Szilánk cégcsoport zöldmezôs 
beruházása a Szeged melletti településen. 
Ebbôl 930 millió forint uniós támogatás. 
A pályázat egyik feltétele, hogy 78 új 
munkahelyet hozzanak létre. Elsôsorban 
szegediek és szatymaziak jelentkezését 
várják: az alkalmazottakat bérelt buszok-
kal szállítják a telephelyre.

Cégcsoportunk tagja, a Szilánk 1989 
Kft. a termelô és logisztikai csarnok mel-
lett saját forrásból, mintegy 300 millió 
forintból szolgáltató és irodaépületet 
épít - tette hozzá a vezérigazgató. Var-
ga Gusztáv büszke arra, hogy a Szilánk 
mindig kiemelt figyelmet fordított a zöld 
beruházásokra. Az elsôsorban exportra 
gyártó szegedi vállalat az energiatakaré-
kosság és a környezetvédelem jegyében 
állítja elô termékeit, illetve építteti és 
üzemelteti majdani telephelyét.

A szegedi Vadaspark látogatói legszíve-
sebben zsiráfokat és zebrákat látnának az 
újonnan beköltözô állatok között - derült 
ki abból a felmérésbôl, amit az intéz-
mény munkatársai végeztek - mondta 
a Zsiráfház megnyitóján a park igazga-
tója. Veprik Róbert hozzátette, mivel az 
állatkert számára a vendégek kérése a 
legfontosabb, így a Vadaspark és Sze-
ged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
benyújtotta pályázatát az Európai Unió 
által meghirdetett felhívásra, amely a 
megvalósítást tette lehetôvé. A pályá-
zat 50%-os önrészét az önkormányzat 
biztosította.

A 125 millió forintos összköltségû 
beruházás, vagyis a zsiráfház és a kül-
sô kifutó április elejére készült el. A 
fedett karám 15 méter belmagasságú, 
amihez ötezer négyzetméteres zöld, er-
dôs terület tartozik. A zsiráflak mellett 
közvetlenül egy új kiszolgáló egységet 
is kialakítottak mintegy 15 méteres ma-
gasságban, így az ott üldögélô vendégek 
szemmagasságba kerülhetnek a zsirá-
fokkal, miközben a szendvicsüket maj-

szolják. A Szegedi Vadasparkba elôször 
három hím zsiráf költözhetett be, de a 
tervek szerint a késôbbiekben egy hím 
és három nôstény lehet még lakója az 
új részlegnek. 

A zsiráf tartását komoly szabályok 
kötik, amit nemcsak a karám építésénél 
kellett figyelembe venni - tette hozzá az 
igazgató. A park dolgozói ezért több héten 
keresztül figyelték a patások gondozását 
más állatkertekben, így mire Szegedre 
érkeztek az újoncok, már nem okozott 
problémát az ellátásuk. Thabo és Luke, 
a két Rotschild- és Nuru, a recés zsiráf 
németországi állatkertekbôl érkezett 
Szegedre. Az állatok beilleszkedését 
gondozóik apróbb türkökkel is igyekeztek 
segíteni, a magyar nyelv hangzásával pél-
dául úgy ismertették meg a hosszú nyakú 
emlôsöket, hogy gyakran bekapcsolták 
az egyik helyi rádiót a zsiráfházban. 

A zsiráfok mellett a vendégek még 
számos érdekes és ritka állattal megis-
merkedhetnek a Szavanna bemutatóban. 
Látható itt a legkiesebb rágcsálófaj, az 
afrikai törpeegér néhány példánya, egy 

különleges gyíkféle, az angol és latin ne-
ve alapján ékes vagy díszes varánusz, a 
Varanus ornatus, királypiton és leopárd-
teknôs. A Zsiráf-ház egyik lakóközössége 
legalább akkora feltûnést keltett, mint 
a hosszúnyakú patások. Az egyetlen - a 
méhekhez vagy a hangyákhoz hason-
lóan - kolóniákban élô emlôsfaj, a csupasz 
turkáló szokatlan kinézete, a tetszetôs 
bemutatójuk és a faj különlegessége 
egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy ôk is 
a Vadaspark sztárjai legyenek. Európa 
kevés állatkertjében mutatják be a fajt, 
Magyarországon elsô ízben Szegeden 
találkozhatnak velük a látogatók. A tur-
kálók igazi biológiai „csodabogarak”. A 
rágcsálók közé tartoznak, azon belül 
is a sülök a legközelebbi rokonaik. A 
gerincesek között egyedülálló módon 
társadalomban élnek, tehát van közöttük 
királynô, katona és dolgozó. Rágcsáló-
hoz mérten matuzsálemi kort érhetnek 
meg, akár 30-40 évig is élhetnek. Ez és 
a rendkívül jó regenerálódó képességük 
miatt kutatják a tudósok a daganatos be-
tegségeket nem ismerô állatokat, vajon 
mi lehet a titkuk? A csupasz turkálók 
Kelet-Afrika száraz szavannáin, a maguk 
által ásott járatrendszerekben élnek, és 
növényekkel (gyökerekkel, gumókkal) 
táplálkoznak. Hatalmas metszôfogaikkal 
ásnak, amelyeket a szájuktól független 
tudnak mozgatni (tehát csukott szájjal 
is képesek ásni). Az izmaiknak harmada 
szolgálja ezt az ásóberendezést. A fogak 
egyben fegyverek is, a szûk járatokban 
eredményesen szállnak szembe a kí-
gyókkal is. A járatrendszerük kamrákból 
és azokat összekötô csatornákból áll. A 
kamrák közül van, amelyiket „nappali-
nak”, van, amit toalettnek és van, amit 
alvásra használnak. Nagyon gyenge 
teljesítményû a hôháztartásuk, 26 és 
32 Celsius-fok az optimális számukra, 
ha huzamosabb ideig hidegebb vagy 
melegebb körülmények között vannak, 
elpusztulnak. Szegeden jelenleg öt fiatal 
turkáló él, amelyek a német Osnabrücki 
Állatkertbôl érkeztek még tavaly. 

A Zsiráfház lakója még Süsü, az afri-
kai varánusz. A lépcsôház alagsorában 
található terráriumban, a csupasz tur-
kálók bemutatójának közelében figyel-
hetô meg a ritka hüllôfaj. Állatkerti 
keresztségben a Süsü nevet kapta, mint 
a Vadaspark legnagyobb sárkánya. A 
bemutatásával kissé gondban vannak 
gondozói, hiszen magyar nevet még 

nem kapott ez a hüllôfaj. Régen 
a nílusi varánusz egy alfajá-
nak tekintették, ma Vara-
nus ornatus néven külön 
fajnak határozták meg. 
Mindenesetre az an-
gol neve magyarra 
fordítva ékes vará-
nuszt jelent, amely u t a l 
a nagyméretû állat szépségére. 
A varánuszok ragadozó hüllôk, amelyek 
Afrikától Ázsián keresztül Ausztráliáig 
terjedtek el. A legnagyobb képviselôjük 
a komodói sárkány, amely a három méte-
res testhosszt is elérheti, és az emberre 
is veszélyes lehet. Az afrikai varánuszfa-
jok szintén hatalmasra nôhetnek, hosszú 
farkukkal akár két és fél méteresek is 
lehetnek. Bár ôk az embert nem tá-
madják meg, védekezve harapásukkal, 
karmukkal, illetve leginkább farkcsapá-
saikkal súlyos sérülést képesek okozni. 

Kisebb álla-
tokra vadásznak, 

a dögöt sem vetik meg, 
és különösen kedvelik a 
krokodiltojásokat, illetve az 
abból kikelt fiókákat. 

Botka László polgármester a 
Szavanna-bemutató és a Zsiráf-
ház átadásakor elmondta, az intéz-
ményben az elmúlt öt évben uniós és 
önkormányzati támogatással mintegy 
800 millió forintnyi beruházás valósult 
meg. Többek között ennek köszönhetô, 
hogy a Szegedi Vadaspark tavaly több 
mint 130 ezer vendéget fogadott, és az 
idén remélhetôleg sikerül elérni a 200 
ezres látogatószámot is.

sorozatunkban a szegedi kistérség településeinek könyvtárait mutatjuk 
be. már csak egy település, zsombó bibliotékájában nem jártunk. ezúttal 
nagy Beatrix könyvtáros volt segítségünkre.

Korszerûsödô KönyvtáraK a Kistérségben 5. rész

Az új zsiráfház

Az új Szilánk telephely látványterve
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Nevükben hasonlítanak, hiszen mada-
rakra utalnak. Ezek az érdekes elneve-
zésû vadvirágok tavasszal, nyár elején 
virítanak. A legtöbb helyen találkozha-
tunk velük a környéken.

A mocsári gólyahír rendkívül dekoratív 
növény, s mint azt neve is jelzi, elsôsor-
ban mocsaras, vizenyôs területeken, így 
árokpartokon, holtágak partján, csator-
nák mentén telepszik meg. Akár a félmé-
teres magasságot is elérheti. Fényeszöld 
levelû bokrait nagyméretû, napsárga 
virágai díszítik, amelyek a bôrszerû le-
velek fölé magasodnak. A boglárkafélék 

családjának tagja. Elôszeretettel ültetik 
kerti tavak partjára, hiszen vízben áll-
va is kitûnôen érzi magát, és március-
tól május végéig virágzik. Vigyázzunk 
vele, mert a növény mérgezô! Népies 
elnevezése  - libadöglesztô - is erre utal.

 Szintén sárga virágú a vérehulló fecs-
kefû is. Plinius római természettudós 
megfigyelte, hogy a növény gyógyító 
hatását még az állatok is ismerik. A fecs-
kék állítólag a fû kicsorduló tejnedvével 
gyógyították meg vak fiókáikat. Diosco-
rides görög orvos szerint pedig a fecskék 
a fecskefû tejnedvébôl táplálkoznak, és 
ez erôsíti a látásukat. A mákfélék rokona, 
évelô gyom, azonban értékes gyógynö-
vény is egyben. Világoszöld színû bokrait 
nyirkosabb, félárnyékos helyeken keres-
sük. A növény leveleit, szárát letépve 
aranysárga nedvet ereszt, amely mérgezô. 
Ez alkalmas gyógyításra is. Hatóanyagai 
fájdalomcsillapító és görcsoldó hatásúak. 
Külsôleg a bôr kóros elváltozásait (ekcé-
ma, szemölcs, tyúkszem) kezelhetjük 
vele. Sejtosztódást gátló hatása fehérje-
bontó hatással párosul. Szemölcsirtásra 
törjünk le két-három szárat, majd kenjük 
be az érintett bôrfelületet a kicsorduló 
nedvvel! Ismételjük naponta több al-
kalommal, legalább két hétig! A kúrát 
akkor is 2 hétig folytassuk, ha már az 
elsô napon elmúlt a szemölcs. Ne feled-
jük: a növény MÉRGEZÔ, körültekintôen 
bánjunk vele!

Rétek, kaszálók, száraz homokpuszta-
gyepek szerény, apró hagymás növényei 

a tyúktaréj fajok. Hét fajuk ismert ha-
zánkban, közülük talán a sárga és a kis 
tyúktaréj a leggyakoribb. A népnyelv 
madárliliomnak is nevezi. Kora tavasz-
szal, már március elejétôl virít. Egyetlen 
hosszú, keskeny tôlevelet fejleszt, mely 
öblébôl törnek elô sárga színû virágai. 
A hat keskeny lepelbôl álló csillagot for-
máló virágai hosszú kocsányon ülnek. 
Hagymás évelô, sziklakertekben kedvelt 
növény, csoportokban ültetik.

A jácintfélékkel rokon, lágyszárú, éve-
lô, hagymás növény az ernyôs sárma is. 
Más néven madártejnek is hívják. Levelei 

tôállásúak, fûszerûek. A keskeny leve-
lek közepén van egy hosszanti világos 
csík is. Kb. 30 cm-esre nô. A jellemzôen 
fehér, zölden csíkozott, csillag formájú 
virágok alapszáma 3. Száraz erdôkben, 
utak mentén, gyepeken, cserjésekben 
gyakori. Mérgezôek, különösen a hagyma 
tartalmazhat sok, szívre ható glikozidot. 
Mérgük a legelô állatokra is veszélyes 
lehet.

A nehézszagú gólyaorr erdôk, vágá-
sok, törmelékes talajok lakója. Kedveli 
a nitrogénben gazdag, nyirkos talajt, 
valamint a magasabb páratartalmú he-
lyeket, ahol különösen jól fejlôdik. A 
25-50 centiméteresre megnövô egyéves 
növényt gazdagon borítják be a mirigy-
szôrök. Megdörzsölve kellemetlen szagú, 
hiszen illóolajokat tartalmaz. A levelek 
erôsen tagoltak, tenyeresek, virágai 
rózsaszínûek, apróbbak. A kertekben 
ültetett muskátli rokona. Errôl árulkodik 
a gólyaorrára emlékeztetô termése is. A 
termésnek fontos szerepe van a magvak 
terjesztésében is, hiszen a termésfal 
részei nem egyszerre száradnak ki az 
érés során. Ennek köszönhetôen rob-
banásszerûen nyílnak fel alulról felfelé 
hasadva-pöndörödve a termésfal részei, 
miközben a magvak nagy sebességgel 
szétszóródnak. Latin nevét (robertia-
num) a neves svéd botanikusnak, Carl 
von Linné-nek köszönheti. Az élôlények 
rendszerezésérôl híressé vált svéd ter-
mészettudós több esetben olyan embe-
rekrôl nevezett el növényeket, akikrôl 

úgy gondolta, hogy valamilyen tulajdon-
ságukban hasonlítanak a növényre. Az 
elnevezéseket fegyverként is használta 
az ôt támadó tudósokkal szemben. Nem 
reagált a támadásokra, inkább jelenték-
telen megjelenésû gyomokat nevezett 
el tudóstársairól. Így tett a nehézszagú 

gólyaorr esetében is, amikor jellegze-
tesen nehéz „illata” miatt Robert nevû 
barátjáról nevezte el a növényt, akinek 
a legenda szerint a virághoz hasonló 
szagú volt a lába.

Védett orchideaféle a fehér madársisak. 
Nyúlánk, 60 centiméteres termetével, 

fehér virágfüzérével igen elegáns növé-
nyünk. Virágai sisakszerûen összeborul-
nak, erre utal a neve is. Toktermésében 
a növényvilág legapróbb, lisztfinomságú 
magjai fejlôdnek. Alföldi erdôkben talál-
kozhatunk vele.

Akárcsak a személyautóknál, a kismo-
toroknál is ellenôrizni kell elindulás elôtt 
a fékeket, a kormánymûvet, a lámpákat, 
beleértve az irányjelzôket is. A „látni és 
látszani” elv jegyében a lámpák mellett 
prizmákkal is szereljük föl a jármûvet!

Lakott területen kívül a segédmotoros 
kerékpárokon kötelezô fölkapcsolni a 
tompított fényszórót, és föl kell venni a 
láthatósági mellényt is. Lakott területen 
kívül és belül is kötelezô bukósisakot 
viselni. E jármûveken csak egy személy 
utazhat, utast vinni nem szabad. 

A kerékpárutak, kerékpársávok la-
kott területen belül tiltott területet je-
lentenek a kismotorok számára. Lakott 
területen kívül használhatók, de leg-
följebb 20 km/h-s sebességgel. Termé-
szetesen járdán sem lehet robogni. Ha 
az úttest valamiért alkalmatlan a köz-

lekedésre, a jármûvet tolni kell. Az 
úttesten haladva ne feledkezzünk meg a 
jobbra tartási kötelezettségrôl! Kanya-
rodás elôtt ajánlatos idôben besorolni 
a megfelelô sávba, hogy ne idézzünk 
elô balesetveszélyes helyzeteket. Az 
irányváltoztatást természetesen je-
lezni kell. 

Kismotorral a parkolás is egysze-
rûbb, mint egy személygépkocsival. 
Jármûvünket az úttest szélével pár-
huzamosan, de ahhoz képest ferdén 
is letámaszthatjuk, ha az úttestbôl 
egy személygépkocsi szélességénél 
többet nem foglal el. Az útburkolati 
jellel kijelölt parkolóhelyeken két se-
gédmotoros kerékpár is várakozhat.

Segédmotoros kerékpár csak a 
megfelelô jogosítvánnyal vezethetô, 
ami már 14 éves kortól megszerezhetô.

Zöld sarok

Rendezvény

gólyahír, FecSKeFû, tyúKtaréj, 
MadárSiSaK…

praKtiKuS éS Mozgé-
Kony KiSMotoroK
KözleKedés 50 cm3 alatt

Vérrehulló fecskefû

Nehézszagú gólyaorr

MadársisakErnyôs sárma

Mocsári gólyahír

Kis tyúktaréj

a jobb idô beköszöntével mind többen pattannak ismét segéd-
motoros kerékpárra, vagy ha úgy tetszik, „kismotorra”. ez a jármû, 
melynek motor lökettérfogata nem haladhatja meg az 50 cm3-t, a 
mind zsúfoltabb városi forgalomban egyre kedveltebb mozgékonysá-
ga, kis helyigénye miatt. következik most néhány jó tanács e jármûvek 
vezetôinek. 
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Sport

Sport

papp petra röSzKe egyiK büSzKeSége

4 hónap Múlva Startol a KajaK-Kenu vb

Hazánk egyik legtehetségesebb sak-
kozójának tartják a szakemberek Papp 
Petrát (18). A Röszke SK korosztályos 
rapid Európa-bajnok versenyzôje ezt már-
ciusban Franciaországban is bizonyította, 
hiszen a Cappelle la Grande elnevezésû 
nemzetközi tornán kilenc mérkôzésen 
hat pontot szerzett. Petra összesítettben 
a 63. helyen végzett (573 indulóból), a nôi 
mezônyben viszont ezüstérmes lett, az 
ifjúságiak között pedig a 4. helyen zárt. 
Ennél is fontosabb, hogy a Dunkerque 
melletti településen rendezett versenyen 
nyújtott kiemelkedô eredményével teljesí-
tette a nôi nagymesteri normát. A röszkei 
lány saját korosztályában vezeti a hazai 
rangsort, a világon pedig a tizenegyedik 
helyen áll. A francia tornán tovább nö-
velte ez Élô-pontjai számát, így a májusi 
világranglistán bekerülhet az elsô hatba 
is. Papp Petrával eddigi eredményirôl, a 
sakkhoz fûzôdô viszonyáról és a céljairól 
beszélgettünk.

mi jut eszedbe arról, hogy capelle 
la grande?

Csupa szép emlék … (mosolyog), na-
gyon jó verseny volt. A kilenc partiból 
hat nagyon keménynek bizonyult, hiszen 
három nagymesterrel és három nem-
zetközi mesterrel is játszottam. Ellenük 
két gyôzelem, három döntetlen és egy 
vereség volt a mérlegem. Szerencsére ez 
elegendô volt arra, hogy hozzam a nôi 
nagymesteri normát, és a férfi normától 
is csak hajszálnyira maradtam el.

ez volt a második olyan verseny, 
ahol teljesítetted a nôi nagymesteri 
normát.
Igen, így már csak egy kell ahhoz, hogy 

megszerezzem a nôi nagymesteri címet. 
Most az a következô célom.

mikor lesz erre lehetôséged?
Ezt még nem tudom, hiszen nem állt 

össze a versenyprogramom. Ha minden 
igaz, akkor legközelebb egy szarajevói 
nemzetközi tornán indulok, az év má-
sodik felében már a brazíliai U18-as 
világbajnokságra készülök.

a franciaországi tornára sokat ké-
szültél?

Speciális felkészülés nem volt a ver-
senyre, hiszen folyamatosan edzek napi 
hat-nyolc órát.

ha jól tudom, viszonylag késôn 
kezdtél el sakkozni.
Igen, hiszen tíz-tizenegy éves lehettem, 

amikor megismerkedtem a sportággal. 
Elôször nem is vettem olyan komolyan, 
csak heti egy-két alkalommal játszottam. 
Az utóbbi években viszont már ráéreztem 
az ízére, a jövôben is ezzel szeretnék 
foglalkozni. Nagy álmom, hogy egyszer 
megszerzem a nôi világbajnoki címet.

ki volt az elsô edzôd?
Herpai Józseftôl tanultam a szakma 

fortélyait, ô egyben a nevelôapám is. Az 
utóbbi idôben viszont már Polgár Judit 
egykori mestere, Hazai László is segít a 
felkészülésben.

melyik eredményedre vagy eddig 
a legbüszkébb?
A legutóbbi franciaországi siker min-

denképpen benne van az elsô háromban, 

de korábban voltam már korosztályos 
rapid Európa-bajnok, valamint 2009-ben 
bronzérmes lettem a felnôtt magyar nôi 
bajnokságon.

van példaképed?
Igazából nincs, de minden korszakos 

zseni partijait szívesen elemzem, és 
megpróbálok minél több mindent ellesni 
tôlük. Lékó Péter és Polgár Judit játszmáit 
különösen kedvelem.

Lékó péter szegediként lett világ-
hírû, találkoztatok már?
Herpai József volt az ô nevelôedzôje is, 

ezért szerencsére már volt alkalmunk 
beszélgetni. Biztatott és azt mondta, 
hogy dolgozzak keményen, mert csak 
sok munkával lehet eredményeket elérni.

az iskola hogyan fér bele egy fiatal 
sakkozó életébe?
Természetesen a tanulást sem hanya-

golom el. A Tömörkény István Gimná-
ziumban vagyok magántanuló, minden 
tantárgyból félévente vizsgázok.

az osztálytársak nem szokták mon-
dani, hogy neked könnyebb dolog 
van, mert sakkozóként biztos min-
dent hamarabb megjegyzel?
Egy kicsit tényleg könnyebb, de a sakk 

mellett folyamatosan tanulok, így nem 
kell mindent egyszerre bemagolnom. Sze-
rencsére a testvérem az osztálytársam is 
egyben, ezért ô sokat tud nekem segíteni.

klub szinten most milyen színek-
ben játszol?
Elôször Szegeden játszottam, aztán 

eligazoltam Zalaegerszegre. Tavaly vi-
szont hazajöttem, így most már a röszkei 
csapatot erôsítem.

a sakkozás és a tanulás mellett 
marad idôd másra is?
Igen, nagyon sokat vagyok együtt a 

fiatalabb testvéreimmel. Sokat játszunk, 
gyakran kísérem el ôket a bölcsödé-
be vagy az óvodába. Emellett szívesen 
pingpongozok, úszok, futok, vagy éppen 
biciklizek. Ja, és nyelveket is tanulok.

nem is egyet?
Nem, angol és német órákra is járok. 

Mivel sûrûn utazom külföldre, ezért sok 
hasznát veszem a versenyeken, és tájé-
kozódni is könnyebben tudok.

a nôi nagymesteri cím megszerzése 
mellett idén még milyen feladatok 
várnak rád?
Novemberben indulok a brazíliai 

U18-as világbajnokságon, ahol szeret-
nék bejutni az elsô hat közé. Most a 
tizenegyedik vagyok a korosztályos 
világranglistán, de a Franciaországban 
szerzett Élô-pontjaimmal májusban akár 
már hatodik-hetedik helyre is elôreléphe-
tek. A vb mellett pedig még a nôi magyar 
bajnokságon is indulok, ott is szeretnék 
az élmezônyben végezni.

Kevesebb, mint négy hónap van hátra 
az év legrangosabb szegedi rendezvé-
nyéig, a MOL síkvízi kajak-kenu világ-
bajnokságig. A maty-éri pálya 1998 és 
2006 után harmadik alkalommal adhat 
otthont a vb-nek augusztus 17-21. kö-
zött. Az idei versenyen olimpiai kvótát 
is lehet szerezni, ezért óriási lesz a tét. 
A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség 
eredetileg Vichy-re bízta a házigazda 
szerepet, de a francia város tavaly visz-
szalépett a rendezéstôl, így az ICF min-
denki megelégedésére hazánknak adta 
a jogot.  A tradicionális kajak-kenu nem-
zetek (Németország, Fehéroroszország, 
Oroszország) mellett többek között már 
a sportágban még kezdônek számító Irán 
is nevezett a szegedi világbajnokságon. 
A hírek szerint kilencven ország több 
mint kétezer versenyzôje száll vízre a 
világ egyik legszebb és kétségtelenül 
legkedveltebb pályáján.

A Szegedi Olimpiai Központ még nem 
áll készen a rendezésre, az elmúlt évek-
ben komoly fejlesztéseken átesett pályán 
még néhány szükséges átalakítást el kell 
végezni. A kormány által korábban be-
ígért 450 millió forintból többek között 
felújítják a céltornyot, a VIP épületet, a 
Motelt, a hajótárolót és a lelátót. A tervek 
szerint az utolsó kétszáz méteren kb. 
tizenegyezer szurkoló foglalhat majd 
helyet, így a szerencsések alig néhány 
méterrôl a víztôl izgulhatják majd végig a 
legizgalmasabb futamokat és a döntôket. 
A szervezôk egyik legfontosabb feladata 
az akadálymentesítés lesz, hiszen a vb-n 
több száz parasportoló is részt vesz.

Nemcsak az állam kezeli kiemelten 
a világbajnokságot, hanem a szegedi 
önkormányzat is. A város április elején 
jelentette be, hogy 2006-hoz hasonlóan 
az idei versenyt is ötven millió forint-
tal támogatja. Az errôl szóló szerzôdést 

Botka László polgármester és az MKKSZ 
elnöke, Baráth Etele írta alá a városhá-
zán. Szeged elsô embere köszöntôjében 
kiemelte, hogy a vb milyen komoly je-
lentôséggel bír Szeged számára.

- Nagy megtiszteltetés, hogy újra ven-
dégül láthatjuk a kajak-kenu sportág 
legjobbjait. Biztos vagyok benne, hogy 
Szeged ismét kiváló házigazda lesz – 
jelentette ki a polgármester. A 2011-es 
költségvetésbôl elkülönített öven millió 
forinttal szeretnék hozzájárulni a sikeres 
szervezéshez. Ez nem ajándék, hanem 
befektetés, hiszen a televíziós közvetítés-
nek köszönhetôen több millióan ismer-
hetik meg Szegedet és az értékeinket. 
Azt sem feledjük el, hogy a városunkba 
érkezô több tízezer vendég turisztikai 
szempontból is komoly bevételt hozhat 
a Szegednek és a helyi vállalkozóknak.

A visszaszámlálás már elindult a világ-
bajnokság hivatalos honlapján, a www.
szeged2011.hu oldalon. A drukkerek 
itt minden hasznos információt megta-
lálnak, valamint folyamatosan nyomon 
követhetik a vb-vel kapcsolatos legfris-
sebb híreket. A szervezô bizottság május 
15-étôl kezdi el árusítani a jegyeket. Az 
árak egyelôre még nem ismertek, de az 
elôjelek alapján - 2006-hoz hasonlóan - az 
öt nap alatt akár ötvenezer szurkoló is 
kilátogathat a Maty-érre. Természetesen 
a kiváló rendezés mellett az is fontos, 
hogy a magyar válogatott sikeres legyen. 
Az öt évvel ezelôtti világbajnokság ered-
ményeit nem lesz könnyû megismételni 
(12 arany, 2 ezüst, 4 bronz), hiszen a 
2006-os csapat minden képzeletet fe-
lülmúlva szerepelt Szegeden, és állva 
hagyta a nemzetközi élmezônyt. Nagy 
érvágás, hogy az EDF Démász-Szegedi 
VE háromszoros olimpiai bajnoka, Janics 

Natasa nem indulhat. A tervek szerint 
az anyai örömök elé nézô klasszis lesz 
majd a vb háziasszonya. A „Világbajnokot 
Szegednek” elnevezésû program azonban 
még így is komoly versenyzôket vonultat 

fel, hiszen az EDF Démász legjobbjai kö-
zül Vajda Attila, Horváth Gábor, Fürdök 
Gábor, Sík Márton, Gyökös Lajos, Bozsik 
Gábor, Petrovics Máté is esélyes a vb in-
dulásra és ezzel együtt az éremszerzésre.
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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:

hozzávalók: 
 50 deka liszt
 3 evôkanál vaníliás cukor
 2 tojássárgája
 1 mokkáskanál só
 6 deka olvasztott vaj
  3-4 dl meleg tej (ez a mennyiség a 

liszt minôségétôl függ, lehet bele 
kevesebbet is tenni, a tészta sem-
miképp ne legyen túl puha, inkább 
félkemény-ruganyos!)

 1 csomag szárított élesztô

a kenéshez:
 1 tojássárgája
 kevés tej

A tojások sárgáját a cukorral, az ol-
vasztott vajjal, sóval és 2 dl tejjel simára 
keverem. A lisztet elvegyítem az élesz-
tôporral, és hozzáadom a cukros-vajas 
tejet. Elkezdem összeállítani a tésztát, és 
közben annyi meleg tejet öntök még hoz-
zá apránként, amennyit felvesz. Simára, 

rugalmasra dagasztom, majd letakarva 
egy óráig langyos helyen kelesztem. 
Amikor a duplájára kelt a tészta, újra 
összegyúrom, és 4 egyenlô részre osz-
tom. Kb. 40 cm hosszú rudakat sodrok 
a tésztanegyedekbôl, és négyesfonással 
összefonom. Újra letakarom, és jó fél órát 
kelesztem. 1 tojássárgáját 2 teáskanál 
tejjel elkeverek, és lekenem vele a meg-
kelt kalácsot. 175°C foknál aranysárgára 
sütöm. (45 perc alatt, sütôtôl függôen)

Hogy szépen megtartsa a formáját a 
kalács, és ne „folyjon” szét, a sütôpapír 4 
sarkát egyenként erôsen összecsavarom.

Recept

Fonott KalácS 

A versengés napján, szombaton 18 
csapat veselkedett neki a réteskészí-
tésnek. Még Szerbiából, Romániából és 
Szlovákiából is neveztek. Az alapanyagok 
között volt káposzta, alma, meggy, mák, 
spenót, tehén- és juhtúró, bacon, körte, 
kéksajt, whisky és ezek különféle ötvö-
zete. Egymástól eltérô módon készültek a 
tészták, de még a feltekerés módjában is 
mutatkoztak különbségek. A laikusokból 
és gasztronómiai szakemberekbôl álló 
zsûrinek mindent végig kellett kóstolnia. 
A látogatók számára ugyanez csak lehe-

tôség volt, de nagyon sokan éltek is vele. 
Akadtak idôszakok, amikor hosszú sorok 
kígyóztak az árusoknál. Aki nem csak 
kóstolni akarta a réteseket, szakavatott 
készítôk segítségével versenyen kívül 
kipróbálhatta a tésztanyújtást, a töltést, 
a feltekerést. 

A fesztivál idei újdonságai között szere-
pelt a sajtudvar, ahol a sajtok vásárlásá-
hoz, felhasználásához kaphattak tippeket 
a betérôk. Berendezték a brandy udvart is, 
ahol e mifelénk kevésbé divatos italba és 
a belôle készült koktélokba lehetett bele-
kóstolni. Nagy siker volt a veteránautók 
bemutatója és a fiákerezés. A határon 
túli vendégek nem csak réteskészítésben 
jeleskedtek, de a színpadon is megmutat-
ták népzenei és tánchagyományaikat. A 
gyermekek elfoglaltságáról a Napraforgó 

Nagycsaládos Egyesület és az újszenti-
váni óvoda gondoskodott. A háromnapos 
forgatag látogatóinak joggal lehetett az a 
benyomása, hogy az újszentiváni rétes 
fesztivál a kistérség egyik legjelentôsebb 
rendezvényévé nôtte ki magát. 

80 szál gyertya ég a Szegedi Szabadtéri 
Játékok képzeletbeli tortáján. 1931-tôl - a 
háborús idôszakot leszámítva - több mint 
900 elôadást, köztük 330 bemutatót lát-
hatott négy és félmilliónyi nézô a szegedi 
Dóm téren. 

A nyári elôadásokat egy programso-
rozat vezeti fel, amely Az ember tragé-
diája bemutatóját népszerûsíti. Madách 
Imre mûve lesz ugyanis a nyitódarab, 
a premier július elsején lesz látható. A 
kiállításokkal, elôadássorozattal és egy 
konferenciával gazdagított programso-
rozat célja, hogy minél több fiatal eljöj-
jön, s megnézze nemzeti drámánkat a 
szegedi Dóm téren - mondta az igazgató. 
Két évvel ezelôtt Balázs Péter, a szolnoki 
színház vezetôje indította el a kezdemé-
nyezést, és ehhez csatlakoztunk idén mi 
is - tette hozzá Bátyai Edina. A dráma 
szegedi színpadra állításában - melyet 
Vidnyánszky Attila irányít - helyi és 
debreceni egyetemisták is részt vesznek 
majd. Az ember tragédiája volt az a mû, 
amely  végigkísérte a szabadtéri játékok 
nyolc évtizedes történetét, s minden 
bemutató szinte „nemzeti ügy” volt (ezt 
a darabot 16 alkalommal 61 elôadáson 
játszották). Április 27-én színháztörté-
neti konferenciát rendeznek, amelyen 
felidézik a korábbi elôadásokat.

A közelmúltban újra megnyílt a Móra 
Ferenc Múzeum színháztörténeti ki-
állítóhelye, a Varga Mátyás-ház, ahol a 
száz éve született mûvész munkásságát 
bemutató tárlaton a tragédiához készült 
díszletekkel is megismerkedhetnek az 
érdeklôdôk. 

A rendezvények sorában képzômûvé-
szeti tárlat is szerepel, hiszen a dráma 
számos neves grafikust is megihletett. 
A szabadtéri játékokon elsô, 1933-as elô-
adás Buday György nevéhez kötôdik, 
s késôbb Kass János, valamint Deák 
Ferenc is részt vett a dráma színpadra 
állításában.

Nyáron a premier elôtt a Dóm téren 
is rendeznek tárlatot, melyen a korábbi 
bemutatók plakátjaival, fotóival, s más 
dokumentumaival ismerkedhetnek meg 
a vendégek. A Reök-palotában pedig 
minden héten a mûvel kapcsolatos be-
szélgetéseket rendeznek, ezeken szó esik 
például a szerzô, Madách Imre és Szeged 
kapcsolatáról, a tragédia középiskolai 
oktatásáról, a mûhöz készült jelmezek-
rôl, vagy az 1930-as évek Szegedének 
szellemi világáról.

Az ember tragédiájának szegedi dísz-
let- és jelmeztervei már az év elején 
elkészültek. Az emberiség történelmét 

jelképezi az a tizenöt méter magas és 
harminc méter széles visszahajló per-
gamentekercs, amely a mû díszletének 
középpontjában áll - mondta Olekszandr 
Belozub, amikor bemutatta a mû dísz-
let- és jelmezterveit. A tekercset egy 
klasszikus amfiteátrum nézôtere övezi, 
amely szintén a jelenetek helyszínéül 
szolgál majd. A díszlet tetején maga 
az Úr foglal helyet, a történet során az 
emberek pedig arra törekszenek majd, 
hogy eljussanak az isteni magasságba. 

A Vidnyánszky Attila rendezte darab-
bal a próza mûfaja közel egy évtized után 
tér vissza a Dóm térre.

A többi produkcióban az ország legje-
lentôsebb színmûvészei és operaénekesei, 
nagyformátumú rendezôk és alkotók 
jegyzik idén is a fesztivál elôadásait. A 
Játékok történelmi hagyományait és a 
jubileumi évadot a menedzsment számos 
izgalmas módon igyekszik hangsúlyozni.

A 2011-es évad második bemutatója 
a világhírû magyar operett-komponista, 
Lehár Ferenc egyik legnépszerûbb és 
legjelentôsebb mûve, A víg özvegy lesz. 
A produkció rendezôje, Kozma Péter pá-
lyáját ugyan Magyarországon kezdte, 
hiszen többek között a Magyar Állami 
Operaházban is dolgozott, diplomáját 
viszont az Amerikai Egyesült Államok-
ban szerezte, és azóta is ott dolgozik 
jelentôs társulatoknál operarendezôként. 
A karmester és zenei vezetô Kesselyák 
Gergely, a Játékok mûvészeti vezetôje lesz, 
a díszletet és a jelmezt Zeke Edit tervezi.

Parádés szereposztásra számíthat-
nak A víg özvegy nézôi: olyan népszerû 
színészeket sikerült megnyerni a pro-
dukcióba, mint Haumann Péter, Bajor 
Imre, Csákányi Eszter, Molnár Piroska, 
Hernádi Judit és Szacsvay László. Az 
operaénekesek közül Herczenik Anna, 
Keszei Bori, Boncsér Gergely, Gárdai 
Péter és Kálmán Péter kápráztatja el a 
nézôket. A víg özvegy négy alkalommal 
kerül színpadra a Dóm téren.

A 2010-es évad leginkább dicsért 
produkciója, a Kerényi Miklós Gábor 
rendezte Carmen volt, így a közönség 
idén is találkozhat kedvenc darabjával, 
de az opera szereposztása változik. A 
címszerepet ugyan idén is Mester Vik-

tória alakítja, és szintén színpadra lép 
Arnold Rutkowski, kiváló lengyel tenor, 
de Escamillo szerepében idén új mûvész 
mutatkozik be, meglepetés vendégmû-
vészre számíthat a közönség, szintén egy 
nemzetközi énekest várhatnak a bariton 
szerepre. A buja cigánylány történetét 
feldolgozó Carment két alkalommal tû-
zik mûsorra.

A 2011-es évad új musicalbemutató-
jának színre vitelét annak egyértelmû, 
évek óta tartó töretlen sikere mellett az 
indokolta, hogy a nézôk szinte ostromol-
ták a menedzsmentet a darabért. Dés 
László - Nemes István - Böhm György 
- Korcsmáros György - Horváth Péter: 
Valahol Európában címû mûvét Béres 
Attila rendezésében láthatják a nézôk. 

2011-ben kivételesen zenés darabo-
kat tûznek mûsorra az újszegedi játszó-
helyen, ami eddig a prózai elôadások 
helyszíne volt.

Két operaprodukció is színre kerül: a 
Kolozsvári Magyar Opera vendégjátékát 
láthatják a nézôk, Puccini egyfelvonásos 
Gianni Schicchi-jét és a kortárs magyar 
opera egyik legjelesebb képviselôjének, 
Vajda Jánosnak szintén egyfelvonásos 
Mario és a varázsló címû darabját. Mind-
két operát Gombár Annamária állítja 
színpadra.

A másik újszegedi bemutató a szegedi 
kötôdésû Darvasi László mûvébôl készült 
Popeye címû zenés produkció lesz, amit 
hatalmas sikerrel mutattak be a kecske-
méti Katona József Színházban, Ganxsta 
Zolee fôsze

Rendezvények

Kultúra

MáKKal, Meggyel, 
Spenóttal éS Körtével

80 éveS a Szegedi Szabadtéri

teKeredett a rétes újszentivánon
hetedszer rendeztek rétesfesztivált Újszentivánon április második hét-

végéjén. idén csaknem tízezer látogatót számlálhattak össze a szervezôk. 
a mindenki által jól ismert rétesfajták mellett már-már elképesztô külön-
legességek is születtek. a vendégek nem csak kóstolhattak, de süthettek 
is rétest, megfordulhattak a sajt- és a brandy udvarban, fiákerezhettek és 
színpadi programokon szórakozhattak.

a réteskészítô verseny helyezettjei:
almás rétes
I.  „Zsombói Marika” csapat
II.  Rózsa Rétes csapat (Mórahalom)
III.   „Más-Tészta” csapat 
 (Délmagyarország)
meggyes rétes
I.  „Zsombói Marika” csapat
II.  Rózsa Rétes csapat (Mórahalom)
III.  „Együtt a romákért” csapat 
 (Újszentiván)
túrós rétes
I.  „Zsombói Marika” csapat
II.  Rózsa Rétes csapat (Mórahalom)
III.  „Unoka és a mama” csapat (Makó)
édes különleges rétes
I.  „Öttömösi ötök ötletei” csapat
II.  Rózsa Rétes csapat (Mórahalom)
III. „Kertesi Ügyesek” csapat (Erdôkertes)
sós különleges rétes
I. Rádió Plusz csapata
II. „Deszki Süt-tök” csapat (Deszk)
III. Klub Femina (Gottlob)

különdíjak
almás rétes 
„Deszki Süt-tök” csapat (Deszk)
meggyes rétes Klub Femina (Gottlob)
túrós rétes 
„BA-BA Rózsa” csapata (Újszentiván)
édes rétes 
Mesztegnyôi Önkormányzat csapata
sós rétes „Éles késsel vágó géresi bélest 
sütök” csapat (Kisgéres)
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