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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Algyőtől zSombóig: turizmuS A Szegedi 
KiStérSégben
Kitörési pon toK: természetjár ás, 
horgászat, vadászat és lovagl ás

Tizenkét Szeged környéki település – Algyő, Bordány, Deszk, Domaszék, 
Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván 
és Zsombó – turisztikai potenciálját térképezte fel nemrégiben a Déli Nap-
fény Nonprofit Kft. azzal a céllal, hogy az adottságok alapján meghatározza 
a szegedi kistérség kitörési pontjait. A tanulmány készítői szerint kiváló 
adottságok állnak rendelkezésre az aktív turizmus műveléséhez – természet-
járás, horgászat, vadászat és lovaglás. Ezt kellene erősíteni.

A Déli Napfény Nonprofit Kft. hon-
lapján (www.delinapfeny-hacs.hu) is 
elérhető tanulmány a Központi Sta-
tisztikai Hivatal adatai, az interneten 
(legfőképpen a települések weblapján) 
elérhető publikus számok, adatok, va-
lamint a települések adatközlése alap-
ján készült. A 12 településen, ahol több 
mint 42 ezren élnek, magas a külterületi 
népesség száma és aránya. Jellemzően 
Szeged-központú (sugaras) a közút- és 
vasúthálózat. A tanulmány megállapítása 

szerint, bár nagyfokú a hasonlóság a 
települések természeti adottságai, tár-
sadalmi, gazdasági berendezkedése és 
kulturális hagyományai tekintetében, 
sokszínűség, változatos táji megjelenés 
jellemzi a térséget a természeti értékek 
vonatkozásában. Kiváló adottságok áll-
nak rendelkezésre az aktív turizmus 
műveléséhez – természetjárás, túraútvo-
nalak, tanösvények, horgászat, vadászat 
és lovaglás. A gasztronómia-turizmus 
egy-egy jellegzetes termékre, terményre 

épül. Számos településen megtalálhatók 
a helyi népművészet művelői.

TElEpüléSEK, láTNivAlóK, ATT-
RAKcióK

A tanulmány sorra veszi a települések 
turisztikai attrakcióit. Itt jegyezzük 
meg, hogy a turisztikai potenciál pub-
likálása óta akadnak olyan települések, 
ahol újabb látnivalók épültek, újultak 
meg. A teljesség igénye nélkül sorolunk 

fel településeket és látnivalókat. Algyő-
nél a faluházat, a fürdőt, a Tisza-partot,  
a horgászási és lovaglási lehetőséget; 
Bordányban a Szent István szobrot, a 
veteránautó-gyűjteményt és a vadászati 
lehetőséget; Deszken a szerb templomot, 
a Gerliczy-kastélyt, a rózsát, valamint 
horgászási és vadászati lehetőséget; 
Domszéken az 1956-os kopjafákat, a 
kisvasútállomást, a borospincéket, a 
répát, lovaglási lehetőséget és séta-

kocsikázást; Dócon a Hantházi-tavakat 
és horgászási lehetőséget; Kübekházán 
a rózsát, a temetőkertet és a Hármas-
határ-követ; Röszkén a Paprika parkot, 
a káposztát és vadászati lehetőséget; 
Sándorfalván a Szent János és Szent 
István szobrot, a siklóernyő-pályát, 
horgászási és vadászati lehetőséget; 
Szatymazon a Beretzk Péter kilátót, a 
század eleji villákat, a szélmalmot és a 

KezdődiK Az AgórA 
építéSe Szegeden
tudom á n yos, K ultur ális, Kör n y ezetbar át Közpon t

Jövő őszre készül el Szeged új kulturális centruma, az Agóra. A létesít-
ményt, mely a Kálvária sugárút, Jósika utca, Gogol utca, londoni körút 
határolta tömbbelsőben épül, a szegedi csodák palotájaként is emlegetik. 
Találkozik egyebek között a tudomány, a kultúra és a környezettudatosság. 
A kivitelezővel június végén kötött szerződést a város.

A négyszintes Agórába több, jelen-
leg a város különböző pontjain működő 
intézmény költözik. Ez lesz például a 
Szegedi Tudományegyetem Informató-
riumának, a Szegedi Biológiai Központ 
látványlaboratóriumának, a „hontalan” 
informatikatörténeti tárlatnak és a Száz-
szorszép Gyermekháznak az új otthona. 
A látvány és kényelmi elemek között lesz 
feszített vízfelületű medence, rendez-
vénytér, klímatorony, nézőtérrel felszerelt 
füves domb.

A beruházás 2 milliárd 65 millió fo-
rintból valósul meg, ennek több mint 
80 százaléka európai uniós forrás. Az 
Agóra megépítése szerves része a szegedi 
belváros rehabilitációjának. Mellette fut 

a már megújult 3-as villamosvonal, és 
a közelben található a szintén átépített 
Gutenberg utca. Az új központ stratégiai 
fontosságú lesz szeged turisztikai, tu-
dományos és oktatási fejlesztésében. A 
részben elhanyagolt tömb megújításával 
lényegében kiterjeszti a belvárost.

A projekt generálkivitelezője nyílt köz-
beszerzési eljárást követően a szegedi 
székhelyű KÉSZ Építő Zrt. lett. A cég 
vezérigazgatója, Szalados László, vala-
mint Botka László polgármester június 
29-én írta alá a kivitelezői szerződést. 
Ez alkalommal Botka László elmondta: 
az Agórával a tudományt is szeretnék 
közelebb vinni a látogatókhoz, és a vá-
ros diákságához. Szalados László arról 
beszélt, hogy a létesítmény nem csak 
funkciójában, de működésében is intelli-
gens, 21. századi lesz. Energiaigényének 
jelentős részét megújuló források biz-
tosítják: 50 négyzetméternyi napelem 
termel majd áramot, a fűtést és hűtést 
talajkollektorok biztosítják. Az épületbe 
így be sem kötik a gázt, a tetőn pedig 
mintegy 900 négyzetméteres zöldfelület 
létesül.

Az Agóra projekt természetesen sze-
rethető nevet is kap majd, amiről a sze-
gediek dönthetnek.

Értékeink

Fejlesztések Szegeden

Deszki horgásztó

Kübekházi templomkert

Tiszaszigeti mélypont Trianoni emlékhely

Folytatás az 5. oldalon



Szociális ellátás

egyházi fenntArtáSbA Kerül  
Az árpád gyermeKotthon Szegeden

Májusban a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés arról döntött, hogy a megyei ön-
kormányzat Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálata és Gyermekotthonok 
Igazgatósága által biztosított otthont 
nyújtó ellátás, valamint az ideiglenes 
hatályú elhelyezést biztosító otthon, az 
úgynevezett befogadó otthon fenntartói 
jogát átadja a Szeged-Csanádi Egyház-
megyének, mint a Szent Ágota Gyer-
mekvédelmi Szolgáltató fenntartójának, 
és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás feladatait 
a jövőben az Egyházmegyével kötött 
ellátási szerződés útján kívánja biztosí-
tani. A megyei fenntartású intézmény-
rendszer átalakulásával párhuzamosan 
a szegedi önkormányzat is tárgyalást 
kezdeményezett az Egyházmegyével 
az önkormányzat fenntartásában lévő 
16 férőhelyes, otthont nyújtó ellátást 
biztosító Dr. Waltner Károly Fiú Speciá-
lis Gyermekotthon fenntartói jogának 
átvételéről, és az ellátási szerződés meg-
kötéséről. A tárgyalásokat követően a 
megállapodást a napokban írta alá Botka 

László polgármester és Kiss-Rigó László 
megyéspüspök.

Botka László portálunknak elmondta, 
hogy az aláírt szerződés szerint az önkor-
mányzat az egyházmegye használatába 
adja a Szeged-Tápén, uniós támogatással 
mintegy 170 millió forintból kialakított, 
fél éve üresen álló gyermekotthonát is. 
A megállapodás értelmében az egyház-
megye vállalta, hogy legkésőbb 2012 
szeptemberéig kiüríti azt a 2,5 hektáros 
szegedi Szőregi úti ingatlant, ahol jelen-
leg a fiúk laknak. Ez azért is fontos, mert 
az ingatlant a szegedi önkormányzat 
értékesíteni kívánja, a 400 millió fo-
rintra becsült vételárat már a 2010-es 
költségvetésben pályázati önrészként 
szerepeltetik is.

A speciális gyermekotthon 2011-es 
költségvetése 60 millió forint, ebből 10 
milliót fedez az állami normatíva. Az 
egyházmegye az otthon működtetéséhez 
magasabb, mintegy 18 millió forintos 

költségvetési támogatást kap, az ön-
kormányzat pedig vállalta, a tényleges 
költségek és az állami normatíva közötti 
különbözetet minden évben átutalja a 
püspökségnek - mondta a polgármester.

Az egyház folyamatosan, egyre na-
gyobb szerepet vállal az élet különféle 
területén, többek között az oktatásban, 
a szociális ellátásban, mondta Kiss-Rigó 
László. Véleménye szerint sok estben az 
egyház hatékonyabban és sikeresebben 
tudja működtetni ezeket a rendszereket. 
Ezért is fogadták pozitívan a város meg-
keresését és kötötték meg a szerződést. 
Ez egy olyan szolgálat, amelyet szívesen 
vállaltunk fel, nem számítanak sem po-
litika, sem anyagi szempontok – tette 
hozzá a püspök, aki elmondta, hogy ezt 
a feladatot integrálni fogják a már meglé-
vő keret közé. A Budai Nagy Antal utcai 
épülettel kapcsolatban Kiss-Rigó László 
azt mondta, az teljes mértékben alkalmas 
a fiatalok ellátására, azonban, hogy kik 

költöznek majd oda, azt a szakemberek 
fogják eldönteni. Hangsúlyozta, azt a 
megoldást fogják választani, amely a 
gyerekeknek a legjobban megfelel.

Arra a kérdésre, mennyiben változik 
az ellátás színvonal, a megyés püspök 
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy elis-
mert szakember, Kothencz János dolgozik 
náluk, és az általa vezetett csapat és a 
kidolgozott, akkreditált programjuk jó 
szakmai hátteret teremt a színvonalas 
munkához, amelynek nyertesei a gyere-
kek lesznek majd.

A szerződés elfogadásáról a szegedi 
közgyűlés június 30-ai ülésén döntött 
volna, azonban az elmaradt, így a meg-
állapodás jóváhagyására csak a szeptem-
beri közgyűlésen kerülhet sor. Kiss-Rigó 
László püspök azóta már több helyen is 
hangsúlyozta, ők továbbra is szeretnék 
átvenni a gyerekeket és az intézményt, 
és aki ezt megakadályozza, annak „saját 
lelkiismeretével kell elszámolnia”.

Fejlesztések a Kistérségben

pincétől A pAdláSig megújult  
A SzociáliS Központ röSzKén
töröK erzsébet szerint Kiváló Körül-
ményeK Között dolgozhatnaK majd a 
munKatársaival

Az ország déli kapujaként is emlegetett Röszkén kívül-belül, a pincétől a 
padlásig megújult az Európai Unió és a Magyar állam által nyújtott közel 40 
millió forintos támogatásból a szegedi kistérség által fenntartott szociális 
központ a Rákóczi utcán. Borbásné Márki Márta polgármester elmondása 
szerint jelenleg az engedélyeztetési eljárások zajlanak, hivatalosan és ünne-
pélyesen augusztusban adják át az épületet. Röszke első embere büszke arra, 
hogy a decemberben kezdődött kivitelezési munkálatok idején is minden 
szociális szolgáltatást zavartalanul el tudtak látni. Megtudtuk: szeptember-
ben kezdődik a művelődési ház belső felújítása, melyre pályázaton nyertek 
25 millió forintot.  

Mintegy tíz esztendővel ezelőtt vá-
sárolt az önkormányzat egy kétszintes 
családi házat Röszkén, a Rákóczi utcán. 
Itt működik a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása által fenntartott szociális köz-
pont, amely öt település – Röszke, Deszk, 
Tiszasziget, Újszentiván és Kübekháza – 
szociális ellátását végzi, Röszke központ-
tal. Ez több mint 12 ezer embert jelent. Az 
épület a következő alapszolgáltatásoknak 
ad helyet: házi segítségnyújtás, szociá-
lis étkeztetés, gyermekjóléti szolgálat 
és családsegítő. Borbásné Márki Márta 
polgármester lapunknak elmondta: a 
fenntartó kistérség koordinálásával és 
beruházásában, pályázati forrásból újult 

meg a szociális központ. A pályázati 
támogatás 90 százalékos volt. – A beru-
házás – amely a véghajrájához érkezett, 
jelenleg az engedélyeztetési eljárások 
zajlanak a különböző szakhatóságoknál 

– 43,7 millió forintból valósul meg, ami-
hez 4,5 millió forint önrészt biztosított 
a röszkei önkormányzat – hangsúlyozta 
a polgármester. A munkálatok során a 
kivitelező Szeged Beton Kft. kicserélte 
a nyílászárókat és a tetőt, korszerűsí-
tette a teljes villamos- és fűtéshálóza-
tot, valamint a külső hőszigetelést, s 
akadálymentesítette a teljes épületet. 
Ez utóbbira azért is volt nagy szükség, 
mert sok idős, mozgásában korlátozott 

ember, valamint babakocsis kismama 
látogatja a szociális központot, s veszi 
igénybe annak szolgáltatásait. Borbás-
né Márki Márta elmondta: az építőipari 
munkákon túl futja a pályázati pénzből 
eszközbeszerzésre is. Így új irodai és ker-
ti bútorokkal, számítógépekkel szerelik 
fel a megújult szociális központot, amely 
már egy nyolc személyes Volkswagen 
kisbuszt is beszerzett a projekt kereté-
ben. A polgármester rendkívül büszke 
arra, hogy a decemberben kezdődött 
kivitelezési munkálatok idején is min-
den szociális szolgáltatást zavartalanul 
el tudtak látni. Borbásné Márki Márta 
polgármester elmondása szerint augusz-
tusban adják át hivatalosan és ünnepé-
lyesen a szociális központot, amelynek 
felújítását, korszerűsítését 39 millió 378 
ezer 881 forinttal támogatta az Európai 
Unió és a magyar állam.

Karsai László, a Szeged Beton Kft. épí-
tésvezetője érdeklődésünkre elmondta: 
a pincétől a padlásig megújult a szo-
ciális központ, amelynek decemberben 
kezdték el a kivitelezési munkálatait. 

Hangsúlyozta: határidőre készen lettek, 
májusban átadták az épületet. Az építés-
vezető elmondta, hogy a szakipari és kert-
építészeti munkálatokhoz alkalmaztak 
helyieket. – Nagyon örülünk a felújított 
és korszerűsített szociális központnak, 
ahol kiváló körülmények között dolgoz-
hatunk majd a munkatársaimmal – ezt 
már Török Erzsébet mondta a Kistérségi 
Híreknek. A megbízott intézményveze-
tőtől megtudtuk, hogy az öt településen 

összesen 36-an – ebből tizenketten Rösz-
kén – dolgoznak a szociális ellátásban 
ápolóként, gondozóként, tanyagondnok-
ként és családgondozóként. Hogy hány 
embert látnak el rendszeresen? – Az öt 
településen jelenleg 214 ember vesz részt  
a szociális étkeztetésben, 122 embernek 
nyújtanak otthon segítséget, 90 ember 
pedig az idősek klubjában nappali el-
látásban részesül – sorolta a számokat 
Török Erzsébet.

Röszkei Szociális Központ

Röszkei Általános Iskola

A MűvElőDéSi háZ KövETKEZiK A SoRBAN
Közel 250 millió forintból újították fel és fejlesztették a röszkei iskolát, amit 

tavaly augusztusban adtak át. Az elmúlt tanév tapasztalatait értékelve Borbásné 
Márki Márta polgármester elmondta: mindenki elégedett az Orbán Dénes Álta-
lános Iskolával. Az akadálymentesített (lifttel és rámpával ellátott), kibővített 
épületben beépítették a tetőteret, valamint korszerűsítették a homlokzatot 
és a tetőszerkezetet is. Az új helyiségekben két csoportszobát, informatikai 
tantermet, fejlesztő- és könyvtárszobát hoztak létre. Teljes körűen megújult a 
padló- és falburkolat is, korszerűsítették a fűtésrendszert. A projekt során olyan 
eszközöket – interaktív táblák, asztali számítógépek, laptopok és projektorok 
stb. – szereztek, illetve üzemeltek be a tavasszal, amelyek már mindenben meg-
felelnek a XXI. századi oktatás követelményeinek. A polgármester elmondta: 
szeptemberben kezdődik a művelődési ház belső felújítása, melyre 25 millió 
forintot nyert pályázaton az önkormányzat. Borbásné Márki Márta elmondása 
szerint megújulnak, esztétikusabbá válnak a közösségi terek, a kis- és nagy-
terem, korszerűsítik a vizesblokkot és új klubszobát alakítanak ki a fiataloknak.
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Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések Szegeden

elKezdődött A VáSárhelyi pál utcA 
négySáVoSítáSA

Az első néhány hétben a szükséges közműkiváltásokat végzik el a vásár-
helyi pál utcán a Rókusi csomóponttól a Bakay Nándor utcai körforgalomig. 
Az útépítést követően a munkálatok várhatóan november közepére fejeződnek 
be. Az építkezés miatt egyelőre nem kell jelentősebb forgalomkorlátozásra 
számítani, de később, egy rövid időre, csak egy irányban lehet majd közle-
kedni a vásárhelyi pál utcán.

Június végén a Pulz utcai keresztező-
désnél tartott sajtótájékoztatón jelentette 
be Solymos László alpolgármester és a 
beruházásban érintett Kft. képviselői, 
hogy elkezdődik a Vásárhelyi Pál utca 
átalakítása. Az első ütemben a Rókusi 
csomópontban található jelzőlámpás kör-
forgalmi csomópont és a Bakay Nándor 
utcai kereszteződés között építenek ki 
mindkét irányban két-két közlekedé-

si sávot az érintett utcán. A sajtótájé-
koztatót megelőzően június közepétől a 
közbeszerzésen nyertes Teerag-Asdag 
Kft. munkatársai már elvégezték a szük-
séges fakivágásokat, majd elkezdték a 
közműkiváltási munkákat.

A gáz és elektromos vezetékek, a közvi-
lágítási és a távközlési hálózat kiváltását 
végzi jelenleg a kivitelező - tudtuk meg a 
részleteket Ménesi Imre, önkormányzati 

képviselőtől. A közművek után rövidesen 
elkezdődhet az útépítés, a talajerősítés-
nek például már neki is láttak a Bakay 
Nándor utcai körforgalomnál.

A szokványos méretekhez képest na-
gyobb közműkiváltási munkát jelent 
a csapadékvíz-főgyűjtő átépítése, egy-
méteres átmérőjű csatornadarabokat 
fognak lefektetni az utcában.

Visszatérő probléma a Vásárhelyi Pál 
utcán, hogy ha jelentősebb mennyiségű 
csapadék esik, több mint fél méteres víz 
borítja az úttestet. Ezzel az új vízelve-
zető-rendszer lefektetésével megszűnik 
majd ez a kellemetlenség - indokolta a 
csapadékvíz-főgyűjtő átépítését Méne-
si Imre.

A nagyobb közműmunka miatt a be-
ruházás összköltsége eléri a 640 millió 
forintot, melyhez az önkormányzat pá-
lyázati úton a maximális támogatási 
lehetőséget elnyerve mintegy 200 millió 
forintot kapott. Az új vízelvezető-rend-
szer kiépítése mellett persze a fő cél az 
utca felújítása és kiszélesítése. Méne-
si Imrétől megtudtuk, már az 1990-es 
években készültek tervek a beruházásra.

A Vásárhelyi Pál utca tulajdonképpen a 
Rókusi körút meghosszabbítása, jelentős 
forgalmat bonyolít, így már régóta sze-
rettük volna megoldani, hogy az autósok 
mindkét irányban két-két közlekedé-
si sávon tudjanak haladni a Kálvária 
sugárút felé.

A közműkiváltási munkák egyelőre 
nem jelentenek kellemetlenséget a közle-
kedőknek. Az úttest két oldalán dolgozik 

a kivitelező, a lezárt területeken jelenleg 
árokrendszerek húzódnak. Az útépítés 
idejére azonban várható majd forgalom-
korlátozás. A kivitelező ígérete szerint, 
ameddig csak lehetséges, biztosítani fog-
ja a kétirányú közlekedést a Vásárhelyi 
Pál utcán, ám a beruházás végéhez érve 
egy rövid időszakra egyirányú válik az 
utca. A közlekedők csak a Rókusi körút 
felől mehetnek majd a Kálvária sugárút 
felé. A Kálvária sugárút felől érkezők 
terelő útvonalon érhetik el Rókusi jel-
ző lámpás csomópontot. A Vásárhelyi 
Pál utcán működő cégekhez, üzletekhez 
azonban folyamatosan biztosítják majd 
a bejutást.

Érdemes lesz elviselni ezt az átmeneti 
kellemetlenséget, mivel a beruházást 
követően nemcsak az úttestet újítják fel 
egy-egy plusz közlekedési sávval, hanem 

járdát és kerékpárutat is kiépítenek - 
hangsúlyozta Ménesi Imre.

A beruházást a szerződés szerint no-
vember 21-ére kell befejeznie a kivitele-
zőnek, ha azonban a közműtérképek nem 
tartalmaznak nagyobb pontatlanságokat, 
akár előbb is elkészülhetnek az építke-
zéssel. A június végi sajtótájékoztatón 
Solymos László alpolgármester kijelen-
tette, az első ütemmel nem ér véget a 
Vásárhelyi Pál utca felújítása. Szeged 
önkormányzata eltökélt a munka folyta-
tására, miután a pályázatot megnyerte 
a második ütemre, ami a Bakay Nándor 
utca és a Kálvária sugárút közötti sza-
kaszt érinti. Az alpolgármester bízik 
benne, hogy az újabb ütem munkálatait 
2012-ben elvégzik. Ez azt jelentené, hogy 
jövő évtől a Vásárhelyi Pál utca teljes 
szakaszán kétszer-két sávon tudják majd 
biztosítani a közlekedést.

A felújított 4-eS VillAmoS VonAllAl 
ünnepelheti Szeged Az állAmAlApítáSt

Már csak kisebb munkákat kell befejezni a 4-es villamos vonalán, a ter-
vek szerint augusztus 19-én lebonyolíthatják a műszaki átadást, egy nappal 
később pedig újra utasokat szállíthatnak a Tátrák a vonalon.

A szegedi villamosvonal-építések és 
-felújítások között üde színfolt a 4-es 
járatokat érintő beruházás. Alig egy hó-
nappal az ígért határidő  lejárta előtt már 
látható, hogy a Magyar Aszfalt Kft., a 
Tóth T. D. Kft. valamint a VIV Zrt. alkot-
ta konzorciumnak jelentősebb csúszás 
nélkül sikerül befejeznie a beruházást. 

Folyamatos a munka a villamosvonal 
több pontján, peronépítést végeznek és 
a felsővezeték-rendszer szerelésén dol-
goznak a legtöbb helyen, ezen kívül az 
új megállók is rövidesen elkészülnek 

-  vázolta röviden az aktuális helyzetet 
Csanádi Zoltán, a Szeged Pólus Fejlesz-
tési Nonprofit Kft. projektigazgatója. A 
Tisza Lajos körúton elkezdték a járdát 
építeni, ezzel a munkafolyamattal is 
jól haladnak. Egyedül a Glattfelder tér 
környékén kell még befejezni az új 
sínpálya kialakítását, az ütemtervben 
is az szerepelt, hogy ezt a szakaszt 
hagyják a végére, hiszen a József At-
tila sugárúton biztosítanunk kellett a 
folyamatos közlekedést - tette hozzá a 
projektigazgató.

 A Glattfelder térnél még valóban 
hátra van az új sínpálya véglegesítése, 
itt továbbra is forgalomkorlátozás van 
érvényben. A 47-es útról érkezőknek 
a térnél útszűkületre kell készülniük; 
a továbbhaladást nehezítheti, hogy az 
egyetlen forgalmi sávot, az ideiglenes 
buszmegállónál a fel és leszállás idejé-
re elzárhatják a buszok. A József Attila 
sugárútról érkezők haladhatnak a védett 
úton, de nem árt óvatosan és körülte-
kintően közlekedni, és figyelni a sárga 
színnel felfestett ideiglenes útburkolati 
jeleket.

A munkák végéig újabb forgalomkor-
látozásra már nem lesz szükség - nyug-
tatott meg mindenkit Csanádi Zoltán. A 
Glattfelder térnél is csak kisebb dugók 

alakultak ki, előfordult, hogy a kivitelező 
egy-egy járműve akadályozta a közleke-
dést, de ilyen esetekben mindig sikerült 
gyorsan intézkednünk.

A József Attila sugárút keresztutcáinak 
áthajtóinál és a kapubejáróknál is befe-
jezték a munkát, ottjártunkkor egyedül a 
Gyevi utcába nem lehetett bekanyarodni 
a sugárútról, ám a projektigazgató ígé-
rete szerint ez a forgalomkorlátozás sem 
tart sokáig, mint ahogy rövidesen a teljes 
beruházással elkészülhet a kivitelező.

A jelenlegi állapotok szerint augusztus 
19-én le tudjuk bonyolítani a műszaki 
átadást, ez azt jelenti, hogy az állam-
alapítás ünnepén, augusztus 20-án újra 
megindul az utasszállítás a vonalon - tu-
datta a jó hírt Csanádi Zoltán.

A szerződésben augusztus 15-e szere-
pelt, vagyis a jelentős közműproblémák 
ellenére a kivitelező csak néhány nappal 
lépte túl a megállapított határidőt. A pro-
jektigazgató szerint elsősorban a folya-
matos és pontos munkavégzésnek volt 
köszönhető, hogy a nehéz körülmények 
mellett is ilyen jól haladt a kivitelezés. 
Az utasszállítás elindítását követően 
még néhány befejező munkát kell el-
végezni; az útépítés, a járdaépítés, vala-
mint az oszlopfestés azonban már nem 
fogja akadályozni a villamosközlekedést. 
Ezzel az úgynevezett befejező fázissal 
augusztus 30-ára kell elkészülnie a 
vállalkozónak.
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Kultúra

SiKereS A jubileumi éVAd

A Szegedi Szabadtéri Játékok eddi-
gi két előadása szinte teltház előtt, 96 
százalékos foglaltság mellett zajlott, Az 
ember tragédiájára csaknem nyolcezren 
voltak kíváncsiak. A 2011-es évad má-
sodik bemutatója a világhírű magyar 
operett-komponista, Lehár Ferenc egyik 
legnépszerűbb és legjelentősebb műve, A 
víg özvegy volt. A produkció rendezője, 
Kozma Péter, a karmester és zenei vezető 
Kesselyák Gergely, a Játékok művészeti 
vezetője volt, a díszletet és a jelmezt Zeke 
Edit tervezte. Parádés volt a darab  sze-
reposztása is: olyan népszerű színészeket 
sikerült megnyerni a produkcióba, 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 
kápráztatta el a nézőket. 

A Játékok történelmi hagyományait 
és a jubileumi évadot a menedzsment 
számos izgalmas módon igyekszik hang-
súlyozni. A jövő nézői és alkotói számára 
helyezett el „időkapszulát” a Dóm téren 
a 80 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 
vezetősége. Bátyai Edina, a fesztivál igaz-
gatója elmondta: egy képzőművészeti al-
kotással tisztelegnek az idő múlása előtt. 
A Székó Gábor szegedi képzőművész által 
készített időkapszulában több dolgot 
helyeztek el. Így például helyet kapott 
egy olyan dvd, melyen az idei évad első 

felében - Az ember tragédiáján és A víg 
özvegyen - dolgozó összes alkotó egy-egy 
mondatot üzen a jövőnek. Érdekes gon-
dolatok fogalmazódtak meg, melyeket 
hamarosan egy internetes felületen is 
olvashatnak az érdeklődők. Emellett idő-
kapszulába zárták a Páholy című folyóirat 
egy számát, az idei szereposztást, és a 
szabadtéri történetét feldolgozó dvd-t 
is. Az alkotást ünnepélyes keretek közt 
helyezték el (június 12-én) a fesztivál 
színhelyén, a Dóm téren, Tari János egy-
kori szabadtéri igazgató és Hont Ferenc, a 
fesztivál szellemi atyjának emléktáblája 
mellett. 

A produkciók mellett több kísérőprog-
ram is várja az érdeklődőket a REÖK- 
palotában, ahol július 16-án időszaki 
kiállítások nyíltak. Megtekinthető egy 
Hundertwasser tárlat, mely a 20. szá-
zad második felének meghatározó és 
egyik legkülönösebb művészegyénisége, 
a világhírű osztrák művész sokszorosí-
tott grafikáit mutatja be. Látható Buday 
György, a Szegedről indult világhírű gra-
fikus kiállítása. Buday György a Szegedi 
Szabadtéri Játékok első, 1933-ban színre 
vitt Az ember tragédiája előadásának 
díszlettervezője. A REÖK kiállítása kifeje-
zetten a darabhoz kapcsolódó anyagokat 
mutat be. Tárlat nyílt egy magángyűjtő, 
Bodnár Zoltán kortárs kincseiből, illetve 
a Port.hu bemutatja: Színpadképek című 
tárlaton gyönyörű színpadi fotókat tekint-
hetnek meg az érdeklődők Ivor Szaniszló, 
Martincsák István és Perjéssy Gábor 
munkáiból, akik az idén 15 éve alapított 
PORT.hu Színház és Zene rovatának volt 
és jelenlegi munkatársai. Az időszaki 
tárlatok szeptember 25-ig láthatóak. 

A Szabadtéri színpadán a következő 
bemutató a tavalyi sikerdarab, a Kerényi 
Miklós Gábor rendezte Carmen lesz, így 
a közönség idén is találkozhat kedvenc 
produkciójával, de az opera szereposz-
tása változik. A címszerepet most is 
Mester Viktória alakítja, és színpadra 
lép Arnold Rutkowski, kiváló lengyel 
tenor is, de Escamillo szerepében idén 
új művész mutatkozik be, meglepetés 
vendégművészre számíthat a közönség, 
szintén egy nemzetközi hírű énekest 
várhatnak a bariton szerepre. A buja 
cigánylány történetét feldolgozó Carment 
két alkalommal tűzik műsorra. A 2011-es 

évad új musical-bemutatója Dés László 
- Nemes István - Böhm György - Korcs-
máros György - Horváth Péter: Valahol 
Európában című műve lesz, amelyet Bé-
res Attila rendezésében láthatnak majd 
a nézők. 2011-ben kivételesen zenés 

darabokat tűznek műsorra az újszegedi 
játszóhelyen, ami eddig a prózai előadá-
sok helyszíne volt. Két operaprodukció is 
színre kerül: a Kolozsvári Magyar Opera 
vendégjátékát láthatják a nézők, Puccini 
egyfelvonásos Gianni Schicchi-jét, és a 
kortárs magyar opera egyik legjelesebb 

képviselőjének, Vajda Jánosnak szintén 
egyfelvonásos Mario és a varázsló című 
darabját. Mindkét egyfelvonásost Gomb-
ár Annamária állítja színpadra. A másik 
újszegedi bemutató a Szegedhez kötődő 
Darvasi László művéből készült Popeye 

című zenés produkció lesz, amit hatal-
mas sikerrel mutattak be a kecskeméti 
Katona József Színházban, Ganxsta Zolee 
főszereplésével.

Mindennek ismeretében nem cso-
da, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok 

idén elnyerte a Superbrands 2011 címet, 
hiszen évről-évre egyre sikeresebb a 
fesztivál, ami a kiváló közös munkának 
köszönhető. Az elismerést odaítélő 17 fős, 
kommunikációs szakemberekből álló bi-
zottság figyelte és díjazta az elmúlt hét 
év tudatos brand-építő munkáját - mondta 

Bátyai Edina. Hozzátéve: az elismerést 
igazoló oklevelet július 11-én vehették 
át. A jelölés szigorú szakmai szempon-
tok alapján történt, sem pályázni, sem 
jelentkezni nem lehetett rá.

Szociális ellátás

élelmiSzercSomAgoK 
A dóci ráSzorulóKnAK

A Magyar Köztársaság 2011. évi költ-
ségvetésének rendelkezései alapján eb-
ben az évben nyári gyermekétkeztetés 
támogatásaként Dóc Község Önkormány-
zata 46 fő rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek szá-
mára nyújt élelmiszercsomagot az idei 
nyár folyamán. Az élelmiszercsomag 
felmelegíthető készétel konzerveket és 
instant levesporokat tartalmaz. Az élel-

miszercsomagok szétosztása 2011. június 
16-án megkezdődött.

A dóci Önkormányzat 2011-ben is si-
keresen szerepelt a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány által meghirdetett EU Élelmi-
szersegély Programban. Az elnyert támo-
gatásnak köszönhetően ebben az évben 
300 fő részesülhet élelmiszercsomagban. 
Az élelmiszerek első fordulós szétosztása 
2011. július 22-én kezdődött.  A csomag 
tartalma: spagetti tészta, instant paradi-
csomos tésztaétel, omlós keksz.

Élelmiszercsomagban a falu legin-
kább rászoruló lakosai részesíthetők. 
A hátrányos helyzetű személyek alatt 
a létminimum közelében élő kisnyug-
díjasok értendők. A támogatott személyek 
körének kialakítása a KSH által rendel-
kezésre bocsátott egy főre jutó jövetel-
mértékek, valamint az életkörülmények 
vizsgálatával kerül meghatározásra. A 
támogatandó személyek névsoráról Dóc 
Község Képviselő testülete dönt.Élelmiszercsomagok
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Fejlesztések a Kistérségben

Közbiztonság

indulhAt A cSAtornA beruházáS 
SándorfAlVán

Megkezdődhet Sándorfalva legna-
gyobb beruházása, miután pont került 
a települést és Szatymazt érintő szenny-
vízberuházás második, a kivitelezési 
szakaszról szóló szerződés végére - je-
lentette be Kakas Béla polgármester. A 
városvezető, mint a Szennyvíz Beruházó 
Társulás elnöke elmondta, a közbeszer-
zési eljárást követően megkezdődhet 
végre a munka, amellyel várhatóan 2014 
májusára készül el a kivitelező. 

Kakas Béla a szerződés aláírását kö-
vetően a következőket mondta: „Nagy 
utat tettünk meg, míg idáig eljutottunk. 
Sándorfalva már csaknem két évtizede 
próbálkozott a város csatornahálózatának 

létrehozásával, mindeddig sikertelenül. 
A tudatos településfejlesztési program 
keretében mostanra azonban elértük, 
hogy még a bírálók által is jelentős mér-
tékben támogatandónak ítélt projektterv 
megszületett.“

Sándorfalva Szatymazzal összefogva 
sikeresen pályázott a települési agglome-
ráció szennyvíztisztításának és szenny-
vízcsatornázásának kiépítésére, és a 
mintegy 4.8 milliárd forint összköltségű 
beruházáshoz 4 milliárd forint európai 
uniós támogatást nyert.

A következő szűk három évben 13 ezer 
magánszemély, illetve a két településen 
működő közintézmények és vállalko-

zások számára oldódik meg a szenny-
vízelvezetés és -tisztítás problémája. A 
most létrejövő csatornahálózat segíti a 
térséget, a településeket folyamatosan 
sújtó belvízproblémák enyhítésében is, 
miközben a Dél- Alföld egyik tájvédelmi 
körzetének közepén a legkorszerűbb 
környezetvédelmi eszközökkel védhetők 
a természeti kincsek. 

Kakas Béla polgármester szerint mind-
ez nem sikerülhetett volna az összefogás, 
az együttgondolkodás nélkül, amelynek 
egyik eredménye a jól működő Sándor-
falva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna 
Beruházó Társulat, melynek a lakossági 
önerő összegyűjtése a munkája. 

hASznoS gyA-
nAKVáS, foKo-
zott figyelem
trüKKös tolva joK és besurr a nóK

Trükkös lopások. Az utóbbi évek gyakorta előforduló bűncselekményei. 
legtöbbször egyedül élő, idős emberek az áldozatok, akiket jóhiszeműségük, 
hiszékenységük sodor bajba. A rendőrség legfőbb tanácsa: idegeneket soha, 
semmilyen indokkal ne engedjünk a lakásba.

A trükkös tolvajok a legkülönfélébb 
módszerekkel igyekeznek bejutni a laká-
sokba. Gáz-, víz-, villanyóra leolvasóknak, 
valamilyen szolgáltató, vagy az önkor-
mányzat képviselőinek adják ki magukat. 
Előfordult, hogy azt állították, nyugdíjat 
vagy nyugdíjkiegészítést hoztak. Nem rit-
ka, hogy a tolvajok megfigyelik áldozatuk 
szokásait, életmódját, és azután csapnak 
le. Megtörtént már, hogy az áldozat vala-
mely rokonára hivatkozva csöngettek be 
valahová, vagy orvosoknak, ápolóknak 
adták ki magukat, akik azért jöttek, hogy 

„páciensüket” megmasszírozzák, vagy 
vizsgálatokat végezzenek rajta.

TolvAJ AZ AJTóN BElül
Miután a tolvajok bejutnak a lakásba, 

elterelik az ott lakó figyelmét, majd ki-
fosztják. A sértettek akaratlanul gyakran 
maguk mutatják meg az elkövetőknek, 
hol tartják pénzüket, értékeiket. A be-
csapott emberek olykor nem is veszik 
észre azonnal, hogy áldozattá váltak.

Komoly veszélyforrást jelentenek nya-
ranta a szellőztetés miatt nyitva hagyott 
lakásajtók, földszinti ablakok. Ezeken 
át bármikor, akár éjszaka is könnyedén 
bejutnak a tolvajok, és kirabolják a la-
kásokat, akár úgy is, hogy a tulajdonos 
közben az ágyában alszik.

AMiT A RENDőRSéG JAvASol
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitány-

ság, amellett, hogy mielőbb igyekszik 
kézre keríteni az elkövetőket, több ízben 
is fokozott odafigyelésre kérte különösen 
az idős embereket és a környezetükben 
élőket. A rendőrség elsőként arra hívta 
fel a figyelmet, hogy idegeneket semmi 
esetre sem szabad a lakásba engedni, 
kivéve, ha hitelesen tudják igazolni jö-
vetelük valódi okát, célját. A szolgálta-
tók, cégek, önkormányzatok képviselői 
mindig arcképes igazolvánnyal, esetleg 
megbízólevéllel igazolják magukat. Eleve 
érdemes gyanakodni, ha valaki azt ál-

lítja, túlfizetést szeretne visszatéríteni, 
az ugyanis soha nem „kopogtatással” 
történik. Idegen orvos, főleg előzetes 
bejelentkezés nélkül nem megy házhoz, 
így ha valakit ilyen indokkal keresnek 
fel, legyen gyanakvó! Olyan ajtókat, ab-
lakokat, melyeken keresztül idegenek is 
könnyen bejuthatnak a lakásba, házba, 
senki ne hagyjon nyitva, vagy őrizetle-
nül. Az ablakokra rács szerelhető, ami 
a szellőztetést nem, a tolvajok bejutását 
viszont megakadályozza. 

A rendőrség azt tanácsolja, hogy ha 
valaki mégis trükkös lopás, vagy be-
surranó tolvaj áldozata lesz, azonnal 
hívja a 107-es vagy a 112-es számot. 
A gyors bejelentés mellett a részletes 
személyleírás, az elkövetők távozási irá-
nyának megfigyelése is hozzájárulhat a 
nyomozás sikeréhez, esetleg az ellopott 
értékek megkerüléséhez.

templom körüli ősfákat; Tiszaszigeten a 
Mélypont emlékhelyet, a szekérmúzeu-
mot, a szélmalmot, a rózsát, valamint 
horgászási és vadászati lehetőséget; 
Újszentivánon a lovasparkot, a szerb 
templomot és parókiát, a Tájházat, a 
Trianoni emlékhelyet, a rózsát és a 
rétest, valamint lovaglási lehetőséget; 
Zsombón pedig a helytörténeti galériát 
és lovaglási lehetőséget említi a tanul-
mány. A felsorolt települések közül 
Algyőn, Bordányban, Tiszaszigeten és 
Zsombón halad keresztül az országos 
Kék túra alföldi szakasza.

MiBEN KEllENE fEJlőDNi?
Tovább kellene bővíteni a kerékpá-

rút-hálózatot és a szálláshely-kínálatot. 
A felmérést végzők szerint ugyanakkor 
a falusi- és ökoturizmusban megindult 
a megfelelő infrastruktúra kialakítása a 
pályázati források felhasználásával. Hogy 
melyek a gyengeségek? Kevés a nemzet-
közi vonzerővel is rendelkező attrakció. 
A meglévő turisztikai programokról nem 
áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű 
és minőségű információ az interneten. 
Hiányolják a tanulmány készítői, hogy 
nincsenek összehangolva a turisztikai 
programok. Kevés a turisztikai lehető-

ségekhez kapcsolódó, kiegészítő szolgál-
tatás a településeken. Nem elégíti ki az 
igényeket a szállás- és vendéglátóhelyek 
száma. A felmérést végzők úgy vélik, 
hogy egy komplex falusi és aktív turiz-
musra épülő programcsomag tökéletes 
kiegészítése lehetne a Szegedre látoga-
tó vendégek programjának. Szerintük 
ugyanis a vidéki, természetközeli te-
rületek iránti érdeklődés, valamint az 
aktív turisztikai termékek iránti kereslet 
folyamatosan növekszik. Felhívják a 
figyelmet arra, hogy együttműködés hiá-
nyában, illetve az erős rivalizálás miatt 
nem fejlődik a térség turizmusa. Egymás 
szolgáltatásainak pontos megismerése, 
a rendszeres kommunikáció, fórumok, 
rendezvények, közös turisztikai akci-
ók, közös marketing és kommunikáció, 
komplex turisztikai programcsomagok 
kialakítása, a környék nagy turisztikai 
nevezetességeihez való kapcsolódás fej-
lesztheti a turizmust a térségben.

célcSopoRToK éS iDőTARTAM
A legfőbb adottságok összefogla-

lóan: puszták, illetve azok növény- és 
állatvilága (Kiskunsági Nemzeti Park), 
tanyás térségek, kiterjedt tanyavilág, 
lovaglási, horgászati és vadászati le-
hetőségek, kerékpártúra lehetőségek, 
mezőgazdasági és népművészeti hagyo-
mányokhoz kapcsolódó attrakciók. Az 
ökoturizmus tekintetében a Tisza, Ma-
ros, Holt-Tisza, Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzet és a Fehér-tó adta lehetőségekkel 
kellene jobban élni, a falusi turizmusban 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 
tájházakra, helytörténeti múzeumokra, 
mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 
kulturális értékekre és a falusi szállás- és 
vendéglátóhelyekre, az aktív turizmus-
ban pedig jobban ki kellene használni a 
Kék túra útvonal és egyéb tanösvények, 
túraútvonalak, a horgászat, csónakázás, 
lovaglás, íjászat, kerékpározás, vadászat, 
siklóernyő-repülés adta lehetőségeket. 
A komplex turisztikai programcsoma-
gok összeállításánál pedig pozícionálni 
kellene a célcsoportokat: egyéni vagy 
csoportos, családi, fiataloknak vagy idő-
sebbeknek szóló programok, és meg kel-
lene határozni az időtartamot: 2, 4 vagy 
7 napos – javasolták a szegedi kistérség 
turisztikai potenciálját feltérképező szak-
emberek.

turizmuS A Szegedi 
KiStérSégben

Folytatás az 1. oldaról

Értékeink

Borospince Domaszéken

Röszkei Paprikamúzeum

Szegedi KiStérSégi híreK5. oldal • 2011 7



Zöld sarok

póKoK éS roKonAiK
nemszeretem áll atoK 1. rész

Mindenkinek vannak kedvenc növényei, állatai, amelyek sokfélék lehet-
nek. Kinek az őzike, kinek a kedves panda, vagy éppen a tigris az, amire 
voksol. ha azt a kérdést tesszük fel magunknak, melyek azok az állatok, 
melyet nem szeretünk, igen hamar megegyeznénk. A pókok biztosan köz-
tük lennének! Most induló sorozatomban ilyen, úgynevezett „nemszeretem” 
állatokról szólunk néhány szót.

Sokan a pókok láttán vagy akár már a 
hallatán is irtózva vonulnak félre, vagy 
félelem lesz úrrá rajtuk. Ilyenkor legtöbb-
ször a pókcsípés jut az emberek eszébe, 
vagy már a soklábú, gyakran szőrös 
megjelenésükkel keltenek ellenszenvet 
gyerekekben, felnőttekben egyaránt. 
Azonban ha közelebbről megvizsgáljuk 
ezeket az élőlényeket, véleményünk 
megváltozhat: egyes fajai mesterei a 
hálókészítésnek, amelyek mint egy-egy 
művészi alkotás segíti őket a zsákmány-
szerzésben. Hálóik igen változatosak, 
mérnöki pontossággal megépített művek, 
amelyek annyira egyediek lehetnek, hogy 
alkalmasak a családok, nemzetségek 
beazonosítására is. Vannak olyan fajok 
is, amelyek különleges trükköket vetnek 
be ahhoz, minél sikeresebbek lehessenek 
a táplálékszerzésben: lesből rohanják le 
áldozataikat, színükkel beleolvadnak a 
környezetükbe. Mások színpompásak, 
néhányuk különleges mintázatukkal, 
rajzolatukkal kápráztathatnak el, esetleg 
más állat (elsősorban rovar) színeihez 
hasonlítva válnak felismerhetetlenné, 
megtévesztve ezzel áldozataikat. Persze 
vannak köztük az emberre is veszélyes 
fajok, de többségük számunkra ártal-
matlan. Kivétel nélkül ragadozó állatok, 
s táplálékukat a csáprágóiban termelő-
dő, bénító hatású méreganyaggal teszik 
ártalmatlanná. Az áldozat testébe ezen 
kívül még különböző emésztőenzimeket 
is bejuttat, amely belülről „feloldja”a 
zsákmányt. Az éhes póknak nincs más 
dolga, hogy a már elkészített folyékony, 
megemésztett anyagot felszippantsa, 
az emésztetlen, már üres vázat pedig 

„eldobja”.
Ha többségük nem is szimpatikus szá-

munkra, nem indokolt, hogy pusztítsuk 
őket, s ne plántáljuk gyermekeinkbe se 
e kis élőlények iránti ellenszenvünket. 
Próbáljuk inkább keresni, felfedezni az 
érdekeset, a szokatlant életmódjukban, 

tevékenységükben. Úgy gondolom, maga 
az a tény is elgondolkodtathat bennün-
ket, hogy az ugyanolyan vastagságú 
pókselyem és acélhuzal közül a pók-
fonálnak nagyobb a szakítószilárdsága, 
és mielőtt az is elszakadna, kétszeresére 
képes nyúlni. Anyagát tekintve ezernyi 
fehérjeszálacskákból tevődik össze, me-
lyet ugyanaz a kémiai építőelem (keratin) 
alkot, amelyet a hajban, szőrben, vagy a 
körömben találhatunk.

Nézzünk most meg néhány gyakrab-
ban előforduló pókfajt, ill. pókszabású 
állatot, amelyekkel találkozhatunk kör-
nyezetünkben.

Szabad szemmel alig látható a közön-
séges álskorpió. Ijesztő neve ellenére 
ártalmatlan, hiszen a skorpiókra jel-

lemző, számunkra is veszélyes mérget 
tartalmazó utótest-nyúlvánnyal nem 
rendelkezik. Fák kérge alatt, poros pad-
láson, madarak fészkében fordul elő, de 
régi könyvek lapjai közt, öreg újságokban 
a lakásban is fellelhetjük (ehhez azonban 
igen jó szem kell!).

Az illó tölcsérpók cserjék, gyakran 
fenyőfélék, tuják ágai közé építi víz-
szintes helyzetű hálóját, amely az egyik 
sarkában egy nyitott végű, lefelé vezető 
csőben (tölcsérben) folytatódik. Ezen ke-
resztül képes villámgyorsan elillanni a 
pók, ha veszélyt észlel.

Közeli rokona lakásaink sarkaiban 
él. Hálója hamar telerakódik porral, így 
használhatatlanná válik, ezért a közel-
ben egy másik újat épít a tulajdonosa, a 
házi zugpók. Emiatt találunk olykor 4-5 
hálót egymás felett a szoba sarkaiban, de 
mindig csak az egyikben lakik pók. Ki-
tehetjük a lakásból, de garantáltan meg-
találja a lehetőséget a visszaköltözésre! 
A gyerekek meséből ismert kedvence a 
búvárpók, alias Vízipók-csodapók. Az 
egyetlen pókfaj, amely egész élete során 
a vízben él. Miután szárazföldi állat, a 
légköri oxigént használja a légzéséhez. 
A vízfelszín alatt készített harang alakú 
szövedékbe a felszínről szállítja a leve-
gőt a testén lévő szőrök segítségével. Az 
így létesített levegőraktárba a nagyobb 

buborékokat a lábával sepri le. Teste és 
az elkészült harangja a felszínről szem-
lélve ezüstös színű a levegőbuborékoktól. 
Tükörsima leveleken, üvegfelületen is 
képesek járni a kalitpókok képviselői. 
Járólábaikon található talpkefe segíti 
őket ebben. Háló nélküli vadászó élet-
módot folytatnak. Nappal általában a 
rejtekhelyükön bújnak meg. Ezek közé 
a pókok közé tartozik a mérges dajkapók 
is. Közép-Európa legnagyobb termetű 
kalitpókja, csáprágója vörösbarna, a vége 
fekete, igen termetes a benne található 
fejlett méregmirigytől. Ez a faj már képes 
átszúrni az ember bőrét is, s csípése helyi 
gyulladást, esetleges bénulást is okozhat. 
Különösen vigyázni kell az ivadékait őrző 
testesebb nőstényekkel, amelyek a kicsi-
nyekkel együtt a fűszálak visszahajtott 
kalászából készített ivadékbölcsőben 
tanyáznak. Könnyen pórul járhatunk, 
ha figyelmetlenül tépkedjük a kalászos 
fűszálakat a réten, vagy éppen a töltésol-
dalban. Nagy termete miatt szörnyednek 
el az emberek a szongáriai cselőpóktól. 

A farkaspókok képviselőjeként földben 
készített lakóüregben él, amelyet függőle-
gesen, akár fél méter mélyre is leáshatja. 
A járatot és a végén kiszélesedő üreg falát 
pókfonállal béleli, ami megakadályozza 
a talaj beomlását. Az állat teljes hossza 
elérheti a 4-5 centimétert. Zsákmányát 
lerohanja, fogóhálót nem készít. A nős-
tény a petéket egy lencse alakú tokba 
zárja, amelyet magával hord. Mielőtt a 
kicsik kikelnének, az anyjuk lazít a tok 
szövedékén, így a kikelő kicsik könnyeb-
ben kibújhatnak. A kicsik az öreg pók 
hátára másznak, és ott tartózkodnak. 
Ha megzavarjuk őket, szanaszét mász-
nak, de a vész elmúltával, a magukkal 
húzott biztosítófonál segítségével vissza-
másznak anyjukra. A szikes pusztákat 
kedvelik elsősorban, de előfordulnak 
szántásokon, kiskertekben egyaránt. 
Hazánk legnagyobb pókfaja védett ál-
lat! Leggyakoribb, kerek hálót készítő 
pókjaink a keresztespókok családjának 
képviselői. Gyakran találkozunk velük, 
hiszen elég termetes fajokról van szó, 
valamint nagyméretű fogóhálót készíte-
nek, amelyet fák, bokrok közé, épületek 
oszlopainál, gerendáinál feszítenek ki. 
Nevüket utótestük jellegzetes kereszt 
alakú világos rajzolatáról kapták. A há-
lójuk közepén, vagy a vezérfonál végén 
várnak zsákmányukra. A darázspók 
sárga-fekete (sötétbarna) csíkos színével 
hívja fel magára a figyelmet. Hálóján 
cikk-cakk vonalban futó megerősítést 
készít. A hálót a talajtól nem messze, 
a növényzet közé készíti el. Kedveli a 
vizenyős, nedvesebb helyeket, árkok, 
vizek partján igen gyakori, de a kertek 
nyirkosabb részein sem ritka. A koronás 
keresztespók színe a fehéres-sárgától a 
sötét vörösbarnáig változhat. Kereszt 
alakú foltja jól kivehető. Házaknál, bok-
rok közt igen gyakori. Sokkal kisebb 

testűek és ritkábban kerülnek szem elé 
az ugrópókok és a karolópókok kép-
viselői. Nem készítenek fogóhálót, az 
ugrópókok macska módjára cserkészik 
be zsákmányukat és vetik rá magukat. 
Házfalakon, kerítésen, farakáson gyako-
ri a színészpók. Zebracsíkos mintázata 
könnyen felismerhetővé teszi ezt az ugró 
apróságot. A karolópókok növényeken, 
gyakran azok virágjain ülnek, és várják 
áldozatukat. Első két pár lábuk megle-

pően oldalt állnak, mintha karolnának. 
Jól beleolvadnak környezetükbe, s hely-
ben ülve egy villámgyors „karolással” 
kapják el a zsákmányt.

Mindezek mellett még számos fajuk 
előfordul, sokszor nagyon hasonlítanak 
egymásra. Ugyanannak a fajnak a hímje 
és a nősténye annyira eltér egymástól, 
hogy külön fajnak gondolhatnánk.

Ők is részei a természetnek, sok ro-
vart pusztítanak, ezért ne bántsuk őket!

főSzezon Az  
AutópályáKon
a megnöveKedet t forgalom veszé-
ly ei

Bár az autópálya számít az egyik leggyorsabb és legbiztonságosabb közúti 
közlekedési formának, a nyári főszezon a sztrádákon is számos veszélyt rejt. 
ilyenkor a legnagyobb a forgalom, főként a nyaralni indulók és az üdülés-
ből hazatérők nagy száma miatt. van néhány speciális szabály, melyeket 
főszezonban különösen tanácsos betartani – áll az állami Autópálya-kezelő 
Zrt. (áAK) felhívásában.

A nyaralási idényben sokan indulnak 
nagyobb távolságra. Ilyenkor érdemes 
előre megtervezni az útvonalat, megnéz-
ni az esetleges kerülőutakat is. A Balaton-
hoz például nem csak az M7 autópályán 
lehet eljutni, torlódás, útzár esetén egyes 
települések kerülő úton gyorsabban meg-
közelíthetők. Biztonságosabb a közleke-
dés az autópályákon, ha az útnak indulók 
elkerülik a csúcsforgalmi időszakokat. 
Erős fogalomban megnő a balesetveszély, 
és már egy kisebb koccanás is jelentős 
torlódást okozhat. Közvetlenül indulás 
előtt tanácsos utánanézni az aktuális 
forgalmi helyzetnek. 

Magyarországon a díjköteles autó-
pálya-szakaszokat csak érvényes e-mat-
ricával lehet igénybe venni. A virtuális 
matrica személyesen is megvehető, de 
kényelmesebb az internetes, vagy az 
sms-ben történő vásárlás. Minden eset-
ben pontosan meg kell adni a szükséges 
adatokat (rendszám, ország, díjkategória, 
érvényesség kezdete, érvényességi idő-
tartam).

Az autópályákat a főszezonban sok 
olyan gépjárművezető is használja, akik 
máskor nem, vagy csak nagyon ritkán 

közlekednek gyorsforgalmi utakon. A 
gyorsabb tempó és a rutin hiánya ön-
magában is jelentős veszélyforrás, amit 
csak tovább erősít a hőség, az ismeretlen 
táj és a zsúfoltság. Erős forgalomban kü-
lönösen figyelni kell a követési távolság 
betartására. Ha torlódást, a járműoszlop 
jelentős lassulását észleljük, a fokoza-
tos fékezés mellett be kell kapcsolni a 
vészvillogót, hogy a hátulról érkezőket 
is figyelmeztessük. 

Még ha a sofőr rendelkezik is navi-
gációs berendezéssel, figyelnie kell az 
útirányjelző táblákat, mivel a GPS nem 
biztos, hogy „tud” a frissebb terelések-
ről, változásokról. Ha valaki eltéveszti a 
lehajtót, ne forduljon vissza, ne tolasson, 
a következő csomópontban szabályosan 
áttérhet a másik irányra, így elérheti 
úti célját. 

A leállósávot akkor sem szabad igény-
be venni, ha a forgalom megáll, vagy 
lépésben halad. A mentésben részt vevő 
járműveknek ugyanis szükségük van a 
helyre. A leállósáv csak vészhelyzetben 
használható. Ezzel kapcsolatban egyéb-
ként tavasszal közlekedésbiztonsági kam-
pány is zajlott az ÁAK szervezésében.

Közlekedés

Darázspók

Könyvskorpió

Koronás keresztespók

Színészpók

Szongáliai cselőpók
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Sport

Programok a Kistérségben

Szeged 2011, irány A Keleti cSoport 

Szeged 2011 néven hat év után ismét 
lesz NB II-es labdarúgócsapata a város-
nak. Az új klub megszületését komoly 
előkészítői munka előzte meg, amelyhez 
egy szinte példátlan összefogás is páro-
sult. A felek az elmúlt hónapokban folya-
matosan egyeztettek és azon dolgoztak, 
hogy minden jogi akadály elháruljon, és 
Szeged NB II-es indulási joghoz jusson. 

A megoldás végül az NB II-es Makói 
FC és a megyei I. osztályban szereplő 
Kiskundorozsmai ESK egyesülésével 
jött létre. A fúziónak köszönhetően ala-
kult meg a Szeged 2011 névre keresztelt 
együttes, amely nevezhetett a Keleti cso-
port 2011/12-es idényére. Az új csapatot 
működtető gazdasági társaság százszá-
zalékos tulajdonosa a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye lesz. Az önkormányzat 
teljes támogatását élvező Szeged 2011 
minden nevezési feltételnek eleget tett, 
így ott lehet az augusztus 20-i bajnoki 
rajton. Az új csapat a korábbi ferenc-
városi játékos, az 56 esztendős Takács 
László vezetésével készül az idényre. A 
szakember az elmúlt két esztendőben a 
gyulai Grosics Gyula Akadémián dolgo-
zott utánpótlásedzőként. A hagyományos 
kék-fekete színekhez ragaszkodó klub 
elnöke, az MLSZ egykori első embere, 
Bozóky Imre optimistán tekint a jövőbe.

Az fTc korábbi remek játékosa, 
Takács lászló lett a 2011 Szeged 
vezetőedzője. Miért éppen rá esett 
a vezetőség választása?
Az elkövetkezendő időben szoros 

együttműködés lesz az új szegedi klub 
és a gyulai akadémia között, ezt szeret-
ném hangsúlyozni. A mai futball meg-
követeli, ha egy fiatal játékos bekerül a 
felnőtt csapatba, akkor tudja, hogy adott 
poszton, adott játékrendszerben mi a 
feladata. Az általunk jól ismert Takács 
László az elmúlt két évben Gyulán dol-
gozott, így teljes rálátása van az ottani 
utánpótlásra. Természetesen lesznek 
segítői, hiszen az edzői stáb a következő 
hetekben még bővülhet.

Egy nevet már megismerhettünk, 
Adem Kapics is tagja lesz a stábnak.
Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan 

szakemberek is vegyenek részt a munká-
ban, akik más futball kultúrából jöttek. 
A futball egy nemzetközi játék, és mi 
ebben el vagyunk maradva. Túl gyorsan 
bezártuk az ajtókat, és nem nyitottuk ki. 
Be kell engednünk azokat az újításokat 
és változtatásokat, amivel Európa több 
országa is elrepült mellettünk. Tudom, 
hogy ez nem egyszerű, és ennek az elv-
nek több ellenzője is van, de szerintem az 
előrelépéshez igenis szükségesek ezek 
a külföldi hatások. A szakmai tanács-
adónak kinevezett Adem Kapics nagy 
tapasztalattal rendelkezik, sok klubban 

megfordult, szerepelhetett a szlovén vá-
logatottban is. Egy sajnálatos sérülés 
miatt be kellett fejeznie a pályafutását, 
a pályán kívül azonban rutinjával, tudá-
sával nagy segítséget nyújthat nekünk.

Egyelőre még keveset lehet tudni 
a csapat összeállításáról. Milyen 
keretre számíthatnak a szurkolók?
A csapat július 25-én két hétre Gyulára 

utazik edzőtáborozni, a tervek szerint 
addigra már összeáll az a tizennyolc fős 
keret, amellyel el lehet kezdeni az érdemi 
munkát. Elsősorban a helyi játékosokra 
számítunk, hozzájuk csatlakoznak majd 
a gyulai akadémia legügyesebb 18-19 
esztendős futballistái.

Elképzelhető, hogy a Szeged 2011-
ben a drukkerek légiósokat is lát-
hatnak majd az első évben?
Erre most még nem lehet egyértelmű 

választ adni, de mivel Szeged tizenöt 
kilométerre van Szerbiától, Gyula pedig 
tízre Romániától, ezért nem kizárt, hogy 
lesz külföldi játékosa a csapatnak. Ahogy 
már korábban említettem, mi elsősorban 
hazai, helyi játékosokban gondolkodunk, 
illetve a gyulai akadémia tehetségeiben, 
akik között szintén van határon túli ma-
gyar játékos, Kárpátaljáról, Vajdaságból 
és Erdélyből is.

Az elmúlt egy hónapban a szakmán 
belül milyen visszajelzéseket ka-
pott az új szegedi klub?
Szerencsére eddig csak pozitív vissza-

jelzésekkel találkoztunk. A bejelentés 
után másfél héttel Kecskeméten jártam 
a KTE-Videoton Szuperkupa döntőn, 
ahol mindenkinek az volt a véleménye, 
hogy az ország harmadik legnagyobb 
városában valóban működnie kell egy 
futballműhelynek, már csak a hagyo-
mányok miatt is.

Az első sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy a klub otthona a felső 
Tisza-parti stadion lesz, a pálya 
azonban igencsak lelakott állapot-
ban van.

Tartottunk már egy pályabejárást az 
illetékesekkel. A szegedi focibarátok 
nyilván tisztában vannak azzal, hogy 
a létesítmény és a kiszolgáló helyisé-
gek állapota jelenleg nem NB II-es szin-
tű. Nagyon sok munka kellene ahhoz, 
hogy a Felső Tisza-parti stadion ismét 
egy barátságos futball otthon legyen. 
A stadion a város tulajdonában van, az 
önkormányzat pedig nagyon pozitívan 
áll az ügyhöz. Természetesen más lehe-
tőségeket is megvizsgáltunk, szóba jött 
még a SZVSE- és a Dózsa-pálya is, de 
az első opció feltétlenül a régi stadion.

Első ránézésre elég erősnek tűnik 
a Keleti csoport mezőnye. Mi az 
elvárás a csapattal szemben?
Ez egy vadonatúj klub, amit nem lesz 

egyszerű felépíteni. Mindenki elszánt, 
szeretnénk eredményesek lenni, de az 
első idény még arra szolgál, hogy meg-
erősödjünk és biztosan megtartsuk az 
NB II-es tagságot. Hosszútávon persze 
az NB I a cél, ez viszont nem megy egyik 
napról a másikra. Az első fél év most 
az ismerkedésé, bízom benne, hogy a 
Szeged 2011 nem okoz majd csalódást 
a szurkolóknak, hiszen a város hosszú 
ideje ki van éhezve a minőségi futballra.

pár hét éS KezdődiK A KAjAK-Kenu Vb
Rövidesen kezdődik az idei eszten-

dő legfontosabb hazai és szegedi sport-
rendezvénye, a MOL síkvízi kajak-kenu 
világbajnokság. Az olimpiai kvalifiká-
ciós vb-nek augusztus 17. és 21. között 
a felújított Maty-éri pálya ad otthont. 
A magyar válogatott, soraiban az EDF 
DÉMÁSZ olimpiai bajnokával,Vajda At-
tilával, arra készül, hogy hasonlóan sok 

örömet okoz majd a hazai szurkolóknak, 
mint a 2006-os seregszemlén (12 arany, 
2 ezüst, 4 bronz). Azt a teljesítményt ne-
héz lesz megismételni, már csak azért 
is, mert Szeged másik büszkesége, az 
anyai örömök elé néző Duschev-Janics 
Natasa ezúttal a partról nézheti a ver-
senyt. A világbajnokság augusztus 17-én 
(szerdán) délután a para-szakág selejte-

zőivel indul, este pedig a Dóm-téren egy 
látványos megnyitóval hivatalosan is 
megkezdődik a szegedi verseny. A finá-
lékat pénteken, szombaton és vasárnap 
rendezik. A szervezők a döntős napokra 
teltházat várnak, ami megközelítőleg 21 
000 drukkert jelent naponta. A célhoz 
közeli „A” és „B” lelátókra már csak kor-
látozott számban kaphatóak jegyek, de a 

„C” ill. a „D” lelátókon még bőven van hely. 
A magyar közönség a Maty-éren már 
többször (mindig) is bizonyított, így a jó 

hangulat garantált, de az a versenyzőkön 
is múlik, hogy mekkora lesz az eufória.

A Mol SíKvíZi KAJAK-KENU viláGBAJNoKSáG pRoGRAMJA

Augusztus 17. (szerda)
15.00 Para kajak-kenu előfutamok

Augusztus 18. (csütörtök) 
8.30 500 méteres előfutamok (férfi kenu páros, női kajak négyes)
9.05  1000 méteres előfutamok (egyesek, párosok, férfi kenu négyes)
14.00  500 méteres középdöntők (férfi kenu páros, női kajak négyes)
14.25  1000 méteres középdöntők (egyesek, párosok, férfi kenu négyes)
16.30  Para kajak-kenu döntők

Augusztus 19. (péntek)
8.30  500 méteres előfutamok (egyesek, párosok)
10.15  1000 méteres előfutamok (férfi kenu páros, férfi kajak négyes)
11.20  500 méteres középdöntők (egyesek, párosok)
12.45  1000 méteres középdöntők (férfi kenu páros, férfi kajak négyes)
16.00  500 méteres (férfi kenu páros, női kajak négyes) és
 1000 méteres döntők

Augusztus 20. (szombat)
8.00  200 méteres előfutamok
10.30  200 méteres középdöntők
14.26  500 méteres és 1000 méteres (féri kenu páros, férfi kajak négyes) döntők
16.40  200 méteres váltó előfutamok

Augusztus 21. (vasárnap)
10.05  5000 méteres döntők (női és férfi kajak, illetve férfi kenu egyes)
12.46  200 méteres döntők
14.30  200 méteres váltó döntők

15.30  Záróünnepség
Vajda Attila

Bozóky Imre
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Közbiztonság

polgárőr éS rendőrSégi KözöS irodA 
KübeKházán

Július 14-én megyei és városi rendőri, 
határrendészeti és polgárőr vezetők jelen-
létében adták át a kübekházi polgárőrség 
és a rendőrség közös irodáját. A beruhá-
zás az Európai Unió Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programja keretében 
1 millió forintos pályázati forrásból és 
Kübekháza önkormányzata további támo-
gatásából valósult meg. A Polgármesteri 
Hivatalban kialakított irodát telefonnal, 
internettel, tévével és légkondicionálóval 
is felszerelték. A pályázati támogatásból 
megvalósult beruházás során új elektro-
mos hálózatot és álmennyezeti rendszert 
építettek ki, és új lett a bútorzat is. A 
beruházással egyidejűleg konyhát és 
étkezőt is kialakítottak a Polgármesteri 
Hivatalban.

Hegedűs Zoltán, a helyi polgárőrök 
vezetője avatóbeszédében kiemelte a 
rendőrséggel és a határrendészettel foly-
tatott több éves együttműködésük, közös 
szolgálataik sikereit, és hangsúlyozta, 
hogy a közös munka és a közös célok 

esetén eredmények fognak születni, ezt 
példázza ez a jól felszerelt, egyedül álló 
iroda is. 

Molnár Róbert polgármester köszön-
tőjében arról beszélt, hogy meg kellene 
becsülni azokat az állampolgárokat, akik 
szabadidejük terhére a közjóért önzet-
lenül munkálkodnak. Nemcsak olyan 
feladatokat látnak el, amelyekre az ál-
lam milliárdokból is képtelen, hanem 
önmaguk is közösséggé formálódnak, és 
jó példával járnak elő mások számára is. 
Magyarország csak akkor fejlődik, akkor 
válik erős nemzetté, ha a mindenkori 
vezetők számára a fiskális, pénzügyi 
szempontok helyett az emberek, az em-
beri értékek, a közösségek lesznek a leg-
fontosabbak, és nem csupán statisztikai 
tényezőkként kezelik őket.

Hős Zoltán százados, az újszegedi 
rendőrőrs parancsnoka köszöntőjében 
elismeréssel szólt a kübekházi polgár-
őrök és a rendőrség együttműködéséről, 
majd a jelentős és nívós infrastrukturális 

fejlesztésekre tekintettel – a néhány fel-
adat kivételével – gyakorlatilag állandó 
rendőri jelenlétet ígért a településnek.

Molnár Róbert polgármester az ün-
nepség végén a helyi rendőri feladatok 
segítése céljából Gyuris Tamás körzeti 

megbízottnak az önkormányzat ajándé-
kaként egy laptopot adományozott.

Gyuris Tamás kübekházi körzeti megbízott és Hegedűs Zoltán helyi polgárőr-elnök az új irodában

Programok a Kistérségben

progrAmKAVAlKád 
A zSombói fAlunApon

Június utolsó hétvégéjén, szikrázó 
napsütésben rendezték meg a Zsom-
bói Falunapokat. A immár közel három 
naposra nyúlt rendezvényen számos 
program várta a kicsiket és nagyokat, 
helyieket és a vidékről érkezőket. 

Pénteken este egy hálaadó koncert 
nyitotta a programsorozatot a Kisbol-
dogasszony Templomban. Az újonnan 
megvásárolt orgona hangját sokan ak-
kor hallották először, amikor Perneczky 

Balázs orgonaművész megszólaltatta. A 
zenészt Sáfrán Bálint kísérte trombitán, 

Szintén nagy sikert aratott a Baj van 
a lányommal című előadás, amelyet az 
orotvai színjátszók adtak elő a település 
sportpályáján.

A zenés ébresztőt követően a szom-
bat délelőtt az egészség jegyében telt, 
hiszen hat csapat mérkőzött meg a foci-
pályán. Az inspiráló erőt a pálya mel-
letti bográcsokban rotyogó ételek illata 

adta. Míg a pörköltfőző versenyt a helyi 
önkormányzat csapata nyerte, addig a 
futball- bajnokságban csak a harmadik 
helyet harcolta ki magának a zsombói 
csapat, de Gyuris Zsolt polgármester 
ezzel az eredménnyel is elégedett volt. 
Mint mondta, a rendezvény célja a jó han-
gult megteremtése volt, ez pedig minden 
kétséget kizáróan sikerült. 

Míg a látogatók az ebédjüket fogyasz-
tották, a fogatosok a lovaikat kötötték 
be a kocsik elé, hiszen  a zsombói falu-
napok alatt bárki körbekocsikázhatta a 
települést. Természetesen a fogathajtók 
egy bemutatóval, akadályhajtással is 
kedveskedtek a helyieknek.

Szombat délután a mintegy ezer főt 
befogadó rendezvénysátorban néptánc 
csoportok szórakoztatták a kilátogatókat, 
ugyanitt este Janicsák Veca és Vastag 
Csaba adott fergeteges koncertet. 

Szombaton délután a helyiek a gabona-
földekre is kivonultak, ahol a kézi aratás, 
cséplés, szántás technikáját mutatták be 
a nagyérdeműnek. Ezt követőn hajnalig 
tartott a mulatozás, a talpalávalót az 
Udvardy Band húzta.

Vasárnap délelőtt, az ünnepi szent 
misét követően, a közösségi házban a 
helyi asszonyok sütötték a finomságokat. 
Az éhes vendégeket forró cipó és kalács 
várta, miközben a bátrabbak vért is ad-
hattak a kitelepült véradó állomáson.

Már hagyomány, hogy a zsombói falu-
napok keretében rendezik meg a motoros 
találkozót a településen. Nem volt ez más-
képpen idén sem, vasárnap délelőtt közel 
kétszáz két-, és háromkerekű robogott át 
a főtéren és motoros parádé keretében 
mutatta be büszkeségét.

A gyerekeket a hétvégén a kézműves-
foglalkozások mellett Gryllus Vilmos 
előadása szórakoztatta, míg a felnőttek 
vasárnap este a Parlandó Énekegyüttes 

operaműsorát követően Firbás Melinda 
és Pataky Attila koncertjén táncolhattak. 
Az estét és egyben a 2011. évi Zsombói 
Falunapokat a Jaffa Trió búcsúztatta. 

A szombati és a vasárnapi progra-
mokra is két, két és fél ezer ember lá-
togatott ki.

Recept

gibAnyicA
hozzávalók:

12 réteslap
30 dkg juhtúró
4-5 evőkanál olaj

Elkészítése:
A réteslapokat kiterítjük. Egyszerre 2 

réteslappal dolgozunk. Megkenjük a tete-
jét olajjal, ráhelyezzük kis halmokban a 
túró egy részét, feltekerjük, félbehajtjuk, 
és bő olajban kisütjük. Így járunk el a 
többi lappal is.
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