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MegSzépülteK a 
Szegedi iSKoláK

egy tucat operettfalu

tanévKezdéSre KéSz a BelvároSi hídAz idei iskolakezdéskor felújított, kor-
szerűsített, megszépült iskolák várják 

a diáko-
kat és a 
tanárokat 
Szegeden.

Idén 12. alkalom-
mal rendezték 
meg Kübekházán 
az Operettfalut, 
amely most is 
óriási sikert ara-
tott.

Egyszerűbb, biztonságosabb 
és gyorsabb lesz felhajtani a 
Belvárosi hídra az elkészült be-
ruházásnak köszönhetően.

ich lieBe dich, Szeged!
Németországból érkezik a legtöbb turista a megyeszékhelyre

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Németországból érkezett a legtöbb 
külföldi turista Szegedre. Ács Szilvia, a Szeged és Térsége Turisztikai Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója még nem tudott konkrét adatokkal szolgálni 
az idei szezont illetően, de azt hangsúlyozta: a városnapi ünnepségsorozat a 
hídivásárral és a borfesztivállal, a szabadtéri játékok, valamint a halászlé-
főző fesztivál már beírta magát a nemzetközi turisztikai naptárakba.  

A Magyar Turizmus Zrt.-től kapott 
statisztikai adatok – vendégszám és ven-
dégéjszakák száma stb. – megismerése, 
feldolgozása és elemzése után, valami-
kor szeptember végén, október elején 

lehet majd teljes képet adni a szegedi 
turisztikai szezonról – bocsátotta előre 
beszélgetésünk kezdetekor Ács Szilvia. A 
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója csak remélni 

tudja, hogy tavalyhoz képest lesz egy 
minimális mértékű növekedés a fenti 
kategóriákban. Hogy miért óvatos az 
ügyvezető iagazgató? 

- Azt hallom a kollégáimtól szerte az or-
szágban, hogy a szeszélyes június-júliusi 
időjárás és a svájci frank árfolyamának 
nagymértékű ingadozása miatt tavalyhoz 
képest idén kevesebb vendég érkezett ha-
zánkba. Szegeden nyilvánvalóan a nagy 
rendezvények – a városnapi ünnepség-
sorozat a hídivásárral és a borfesztivállal, 
a szabadtéri játékok, a kajak-kenu világ-
bajnokság, majd várhatóan a nemzetkö-
zi halászléfőző fesztivál – több tízezer 
embert vonzott, vonz a városba. Biztos 
vagyok abban, hogy a felsorolt rendez-
vények növelik a vendégéjszakák számát 
Szegeden, ugyanakkor úgy vélem, hogy 
éves szinten, ha lesz emelkedés a tavalyi 
évhez képest, az csak minimális mértékű 
lesz – fogalmazott Ács Szilvia.

Az ügyvezető igazgató elmondta: az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén is Német-
országból, Romániából, Franciaországból, 
Lengyelországból, Olaszországból és 
Hollandiából érkezett a legtöbb turista 
külföldről Szegedre. Németország már 
évek óta stabilan tartja az első helyét.

Az elmúlt időszakban többször felve-
tődött, hogy Szeged egy-kétnapos város. 
Mi kellene ahhoz, hogy tovább marad-
jon a vendég? – Olyan rendezvények 
kellenének, mint például a kajak-kenu 
világbajnokság, amelyen rengeteg ember 
dolgozott, nagyon sok szakember össze-
hangolt munkájának köszönhető a sike-
res lebonyolítás. Ilyen és ehhez hasonló 
események nem csupán növelik a város 
presztízsét, de komoly bevételt is eredmé-
nyeznek az idegenforgalomból élő helyi 
vállalkozásoknak. A sportrendezvények 

mellett a konferenciaturizmus lehetne 
még a másik kitörési pont – mondta 
Ács Szilvia.

Szálláshelyek tekintetében jól ellátott 
Szeged az ügyvezető igazgató szerint, 
bár ahhoz, hogy igazán nívós, nagy 
rendezvényeket lehessen rendezni újabb 
hotelek, panziók kellenének. Az elmúlt 
időszakban nyíltak is újabb szállás-
helyek, s jelenleg is épülnek ilyenek 
a megyeszékhelyen. Ahhoz azonban, 
hogy ezeket megtöltsék, erősíteni és 

épülneK a cSapadéK-
víz-cSatornáK
ÚjszeN ti vá NoN, tiszaszigeteN és zsombóN Nemrégi-
beN adták át a kibőv ítet t, felÚjítot t reNdszert

Csongrád megye több településén okozott már komoly gondot a heves eső-
zések miatt kialakult belvízhelyzet. Ezért törekednek az önkormányzatok 
arra, hogy minél korszerűbbé és teljesebbé tegyék a csapadékvíz-elvezető 
hálózatukat. Újszentivánon, Tiszaszigeten és Zsombón nemrégiben adták 
át a kibővített, felújított rendszert. De ezzel a munka korántsem ért véget. 

Bár sok olyan település van a megyé-
ben, ahol a belterület egy része csapa-
dék- és belvízelvezető árokrendszerrel 
ellátott, azonban továbbra is sok olyan 
utca van, ahol a  csapadékvíz-elvezetés 
nincs megoldva.

ÚjSZENTivÁN: A KEréKpÁrÚT 
AlATT ZÁrT rENDSZErű CSATor-
NÁT épíTENEK 

Újszentivánon gyakoriak a belvíz-
gondok a település mély fekvése miatt. 
A község belterületén a csapadékvizet 
rossz állapotú nyíltárkos rendszerrel 
vezették, vezetik le – ami inkább szik-

kasztásra, mint elvezetésre alkalmas – az 
Újszentiváni- és az Ószentiváni-főcsa-
tornába. Ezért is döntött úgy a település 
vezetése – mondta lapunknak Putnik 
Lázár polgármester –, hogy pályázik a 
csapadékvíz-elvezető hálózat fejleszté-
sére, korszerűsítésére és bővítésére. Az 
első ütem kivitelezési munkálatai tavaly 
októberben kezdődtek, és nemrégiben 
fejeződtek be. A polgármester elmondása 
szerint a 144 millió forintos beruházással 

– amelyből 130 millió forint volt uniós és 
állami támogatás – a település egy részén 
megoldódott a csatornázás. Putnik Lázár 
hangsúlyozta: a folytatáshoz, a második 
ütemre ősszel újabb pályázatot nyújt be 
Újszentiván. A település csatornázottsá-
gát a kerékpárút-beruházás is teljesebbé 
teszi. A község főutcáján, a Felszabadu-
lás utcán futó kerékpárút alatt ugyanis 

átadtáK a fel-
újított 4-eS vil-
laMoS vonalát

Augusztus 20-án délelőtt újraindult a villamosközlekedés az Anna-kút és 
a Tarjáni végállomás között. A Glattfelder téren ünnepélyes keretek között 
adta át a kész beruházást a kivitelező. Az eseményen elbúcsúztatták a régi 
Fvv típusú villamosokat.

 Az ünnepség előtt néhány perccel tel-
jesen megtelt érdeklődőkkel a Glattfelder 
tér, a kivitelező és a megrendelő város 
képviselői, valamint a projekt felelősei 
az augusztus 20-i városi rendezvények 
fellépőinek kíséretében érkeztek a hely-
színre. A beruházáson dolgozó MTV4 
Konzorcium nevében Nagyiványi András, 
a VIV Zrt. elnök-vezérigazgatója megkö-
szönte a lakosság türelmét, majd átadta 
jelképesen a készre jelentett munkát a 
polgármesternek. Botka László a szegedi 
önkormányzat nevében köszönetet mon-
dott a gyors és minőségi beruházásért, a 

Turizmus

Fejlesztések a Kistérségben Fejlesztések a Kistérségben

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon

FESZTivÁloK TAvASZTól őSZiG éS őSZTől TAvASZiG 
Szegeden tavasztól őszig és ősztől tavaszig tartanak a fesztiválok. Tavaly a 

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítő Bizottság a Szegedi Szabadtéri Játé-
koknak, a Szegedi Ifjúsági Napoknak és a Hungarikum Fesztiválnak kiváló, a 
Thealter Alternatív Színházi Fesztiválnak és a Nemzetközi Tiszai Halászléfőző 
Fesztiválnak jó minősítést adott.

Néptáncosok a Kárász útcán

Disznótoros fesztivál



Kultúra

még inkább nemzetközivé kell tenni 
a fesztiválokat. – Ez azért fontos, mert 
az országban rendkívül nagy a kínálat 
a különböző fesztiválokból, így nagy a 
konkurencia. A szolgáltatások minősé-
gére, a színvonalra kell helyezni a hang-
súlyt, mert az vonzza a vendégeket az 
ország távolabbi vidékeiről és külföldről. 
Ilyen nívós és igényes rendezvény Szege-
den a fesztiválok zászlóshajója, a Szegedi 
Szabadtéri Játékok, amely idén ünnepel-
te nyolcvanadik születésnapját. Ma már 
rangos, nagyra becsült eseménynek 
számít a városnapi ünnepségsorozat 
és a nemzetközi halászléfőző fesztivál is. A többi fesztiválunk is rendkívül értékes, csak nagyobb hírverést kel-

lene csapni körülötte, hogy még több 
vendéget vonzzon. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy mindez pénz kérdése. Mi 
azon vagyunk, azon dolgozunk, hogy 
ezeket a rendezvényeket minél széle-
sebb körben megismertessük, de ehhez 
több forrás kellene, mint a 25 millió 
forintos marketingkeretünk. Jó lenne, 
ha a különböző intézmények, szerveze-
tek erre fordítható pénze összeadódna, 
mert akkor könnyebben lehetne eladni 
a várost. A kajak-kenu világbajnokság 
egyértelmű siker. Ezen a nyomon halad-
va Szeged megpályázta a sárkányhajó 
világbajnokság és az evezős Európa-baj-
nokság rendezési jogát – fogalmazott 
Ács Szilvia. 

zárt rendszerű csatornát építenek ki. 
A polgármester elmondása szerint en-
nek egyik legfőbb oka, hogy minél több 
zöldfelület maradjon a településen, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek a környezet- 
és természetvédelemre. Megtudtuk: a 
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási 
Társulat tizenkét embert alkalmaz év 
végéig a külterületi csatornák tisztítá-
sára, karbantartására, rendbe tételére, 
amely programban az újszentiváni ön-
kormányzat is közreműködik. Putnik Lá-
zár reméli, hogy a következő pályázatuk 
is sikeres lesz, s tovább folytatódhat a 
csapadékvíz-elvezető hálózati rendszer 
fejlesztése, korszerűsítése és bővítése 
Újszentivánon.   

 
TiSZASZiGET: A CiKluS véGérE 
TEljES CSATorNÁZoTTSÁG

Tiszasziget több tízmillió forint uniós 
és állami támogatást nyert a belterületi 
csapadékvíz-csatornahálózat kiépítésére 
és fejlesztésére a Dél-alföldi Regionális 
Operatív Programban. A projekt célja 
egyértelmű volt: a települést veszélyez-
tető helyi vízkár és belvizek kockáza-
tának mérséklése, továbbá környezeti 
káresemények megelőzése a belterületi 
csapadékvíz-elvezető árokrendszer ki-
építésével a településen áthaladó víz-

folyások, belvízelvezető csatornák re-
konstrukciójával, építésével. Bodó Imre 
polgármester lapunknak elmondta, hogy 
a mintegy 80 millió forintos, az unió 
és a magyar állam által finanszírozott 
beruházáshoz 10 százalék önerőre volt 
szükség. A munkálatok első üteme már 
tavaly elkészült, akkor 3800 méteres 
szakaszt adtak át. A második ütemben 

– amit nemrégiben adtak át – közel 2500 
méter hosszú, nyílt, burkolt csapadék-
víz-elvezető hálózat épült. Bodó Imre 
hangsúlyozta: tervezik további ütemek 
beindítását, lévén, hogy Tiszaszigeten 
összesen 22 ezer méter csatorna található. 
Már zajlik a harmadik ütem előkészítése, 
terveztetése. A polgármester elmondása 
szerint hitelfelvétel nélkül szeretnék 
megoldani a beruházást. Vagyis – mint 
ahogy eddig is – csak addig akarnak 
nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. A 
harmadik ütemben is 3000-4000 mé-
teres szakasz kiépítését tervezik, majd 
a ciklus végére, 2014-re a maradékot 
is befejezik.

ZSombó: mÁSoDpErCENKéNT 
150 liTEr víZ vEZEThETő El

Zsombó évek óta visszatérő problé-
mája bizonyos utcákban a csapadék-
víz-elvezető rendszer hiánya. A magas 
belvíz lakóingatlanokat veszélyeztet. A 

településen több alkalommal került sor 
kisebb belvízelhárításra, a nagy esőzések 
következtében a földutak egy része járha-
tatlan lett, több ingatlanra befolyt a víz, 
és az épületekben is károk keletkeztek. 
Bár az önkormányzat és a társulások, 
valamint a magánszemélyek komoly vé-
dekezési munkálatokat végeztek, így is 
akadtak olyan mélyebb fekvésű területek, 
ahová betört a víz, s házakat árasztott el. 
Emlékezetes: tavaly május végén, június 
elején a heves esőzések miatt kialakult 
belvízhelyzet komoly gondot okozott 
Zsombón, ahol több, főként külterületen 
lévő vályogház rongálódott meg. Gyu-
ris Zsolt polgármester akkor is és most 
is azt hangsúlyozta, hogy a település 
fejlesztési koncepciójában elsőbbséget 
élvez a belvízprobléma megoldása. En-
nek megfelelően bővítik és építik ki a 
csapadék- és belvízelvezető rendszert. 
Az önkormányzat a belterületi csapa-
dék- és belvízelvezető csatornahálózat 
első ütemű kiépítésére és fejlesztésére 
közel 72 millió forint uniós és állami tá-
mogatást nyert a Dél-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében. A települési 
önerő 8 millió forint volt. Így a teljes 
beruházási összeg megközelítette a 80 
millió forintot. A beruházás tervezé-
se során törekedtek a természetközeli 
megoldások kiválasztására és a tájra 
jellemző burkolóanyag használatára. Az 
ütemezésnél figyelembe vették a kivite-
lezés idején a vegetációs időszakot és az 
esetleges haváriák – például Medárd napi 
esők – hatását is. A nemrégiben átadott 
beruházással 2776 méter, többségében 
nyílt és burkolt csapadékvíz-elvezető 
hálózat jött létre, amelynek segítségével 
másodpercenként 150 liter csapadékvíz 
vezethető el. Zsombó a hálózat további 
fejlesztéséhez, bővítéséhez újabb pályá-
zatot nyújt be.

kivitelező mintegy fél év alatt elvégezte 
az Anna-kút és a Tarjáni végállomás 
közötti szakaszon a vágánycserét. A 
városvezető hangsúlyozta, az építke-
zés a jövőben is folytatódni fog, hogy a 
jövő generációi élhető Szegedet kapja-
nak a maiaktól. Az átadó ünnepségen 
elbúcsúztatták a régi FVV villamosokat, 
melyek 49 éven át szolgálták a várost. 
Tóth István Tibor, a Szegedi közlekedési 

Kft. vezetője azonban megjegyezte, hogy 
néhány szerelvényt biztosan megtarta-
nak, az esetleges későbbi fennakadások 
kezelésére. Az ünnepség zárásaként a 
kilátogatók villamos formájú süteményt 
kóstolhattak az egyik környékbeli cuk-
rászda jóvoltából, majd a kiállított régi 

„bengáli” villamos a remíz felé vette az 
irányt, míg a Tátra a Tarjáni végállomás 
felé. A vonalon újra elindult a menetrend 
szerinti közlekedés.

Fejlesztések a Kistérségben

Turizmus

ich lieBe dich, Szeged!

átadtáK a fel-
újított 4-eS vil-
laMoS vonalát

épülneK a cSapadéK-
víz-cSatornáK

Folytatás az 1. oldaról

Folytatás az 1. oldaról

Folytatás az 1. oldaról

Tavaly írTuk: 
40 CSAlÁDNAK 4 millióS SEGíTSéG

Éppen egy esztendeje számolt be lapunk arról, hogy a belvíz miatt meg-
rongálódott házak tulajdonosainak segítségére sietett a Magyar Vöröskereszt. 
Hét megyei településen több mint negyven családnak 4 millió forint értékben 
osztott ki építőanyagokat, élelmiszercsomagokat, ruhákat és tisztítószereket a 
Vöröskereszt. Zsombón a szervezet elnöke, Habsburg György személyesen adta 
át a rászorulóknak, a belvízkárosultaknak az adományokat. Itt hat család kapott 
építőanyagot (cement, mész, tégla), élelmiszercsomagot, ruhát és tisztítószereket.

Szôregi Rózsafesztivál

Szegedi Borfesztivál

Fejlesztések a Kistérségben

operettfalu
szí v és összefogás sikere

Ahogyan az elmúlt tizenegy évben, idén is operettfaluvá változott Kü-
bekháza július utolsó szombatján. A háromórás gálaest népszerűsítésének 
feladata idén részben oszvald marikára hárult…

Tulajdonképpen az operett már száz 
éve haldoklik, de nagyon sok beteglá-
togatója van - mondta széles mosollyal 
az arcán a Jászai Mari-díjas színésznő, 
aki idén az Operettfalu nagykövete lett. 
A művésznő számára megtiszteltetés a 
címmel járó feladat. Évek óta szerepelek 
a kübekházi produkciókban, de min-
den alkalommal úgy érkezem, mint a 

rendezvény nagykövete. Azt csinálom 
ugyanis, amit szeretek, és ez a cím ezt 
tartalmazza. Megerősíti bennem azt, 
hogy jól teszem, amit csinálok, vagyis 
jó úton haladok az operett, mint színpadi 
műfaj népszerűsítésében.

Évek óta visszatérő fellépője a rendez-
vénynek, megszerette a települést?

Folytatás a 4. oldalon
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Fejlesztések Szegeden 

Oktatás 

interaKtív táBláKKal gazdagodtaK 
a Szegedi éS a KiStérSégi iSKoláK

Néhány évvel ezelőtt, amikor Szeged 
és további tíz környékbeli község létre-
hozta az új jogszabályoknak megfele-
lően a többcélú önkormányzati társulást, 
úgy döntött, hogy elsőként a közoktatási 
rendszert integrálja - mondta el Botka 
László, Szeged polgármestere. Ez azt 
jelenti, hogy a városkörnyéki települé-
sek jelentős része már kistérségi szinten 
tartja fenn iskoláit több éve. A Szege-
di Kistérségi Többcélú Társulás elnöke 
hozzátette, meggyőződésünk volt, hogy 
egy ilyen nagy, egységes intézmény-
rendszernek megnő a szerepe. Képesek 
vagyunk fejlesztéseket, beruházásokat 
megvalósítani, és képesek vagyunk emelt 
szintű informatikai és idegen nyelvi 
képzést nyújtani a diákoknak, amire 
egyébként- egy kis iskolában korábban 
nem volt lehetőség. A fő hangsúlyt a 
nyelvoktatásra és az informatikai kép-

zésre fektettük. A közös iskolába több 
mint háromezer diák jár, és háromszáz 
pedagógus dolgozik. A közös munká-
nak több előnye is van – mondta Bot-
ka László. Elmondható, hogy az elmúlt 
években a kompetencia felmérések azt 
mutatták, hogy a diákok tudásszintje 
jelentősen növekedett, és több sikeres 
beruházást tudtunk végrehajtani. Ezek 
elsősorban iskolaépületek felújítására 
koncentráltak, most viszont egy nagyon 
jelentős eszközbeszerzésen vagyunk túl. 
Ez az Európai Unió és a Magyar Állam 
100%-os támogatásával, közel 108 mil-
lió forintból 235 számítógépet és több 
mint 50 interaktív táblát szereztünk 
be. Elmondhatom, hogy a legmodernebb 
technikai eszközökkel tudjuk segíteni 
azon iskoláknak a munkáját, amelyek 
egyrészről Szegedről kerültek be a kis-
térségi intézményrendszerbe, de legalább 

ennyire fontos, hogy deszki, sándorfalvi, 
szatymazi iskolákba is el tudjuk juttatni 
ezeket a berendezéseket. 

A pedagógusok, akik használják majd 
ezeket a berendezéseket, örömmel vettek 
részt a továbbképzéseken. Elsajátítot-
ták az interaktív táblák működésének 
módszerét, ismerik a számítógépeket, 
és örömmel használják majd ezeket a 
tanórákon, tette hozzá Botka László.

Szeptember elsején tehát a deszki, a 
sándorfalvi, a szatymazi iskolákban és 
további négy szegedi intézményben – a 
szőregi Kossuth Lajos Iskolában, az Eöt-
vös József Egységes Gimnáziumban, a 
Sólyom utcai Óvoda és Általános Isko-
lában, a Weöres Sándor Iskolában – az 
új informatikai eszközök segítségével 
kezdődhet el az oktatás.

MegSzépülve nyílnaK 
Meg a Szegedi iSKoláK
Nem csökkeN t a gy ermeklétszám

Néhány nap még, és elkezdődik az új tanév. A szegedi, önkormányzati 
fönntartású intézményekben 2010/2011-hez képest nem módosul lényegesen 
a gyermeklétszám, és nem lesz nagy szervezeti változás sem. A diákokat 
ugyanakkor a legtöbb helyen jobb tanulási feltételek várják.

A polgármesteri hivatal oktatási irodá-
ja 45 első osztály indítását tervezte, ebből 
várhatóan 43 valósul meg szeptember-
től. Kocsis Mária irodavezető-helyettes 
elmondta, az önkormányzati intézmé-
nyekbe 1100 kisgyermeket írattak be, 
ami közel azonos a tavalyi létszámmal. 
A nem önkormányzati fenntartású, pél-
dául kistérségi, egyházi, alapítványi 
iskolákba 350-en jelentkeztek. A Petőfi 
Sándor Általános Iskola Hunyadi János 
Tagiskolájában - beiratkozók hiányában 
- az elmúlt években nem indult első osz-
tály, így már csak a 7. és 8. osztályosok 
maradtak. Az alacsony létszám miatt az 
odajáró gyerekek az új tanévet a Petőfi-
ben, illetve a Bálint Sándor tagiskolában 
kezdhetik. 

TAvAlyi léTSZÁm 
A KöZépiSKolÁKbAN

A szegedi, önkormányzati középis-
kolákban szeptembertől közel 11000 
diák tanul, közülük mintegy 2000 az 

„elsős”, azaz kilencedikes. Ez a szám 
hasonló a tavalyihoz. Végleges adatok 
azután lesznek, hogy augusztus máso-
dik felére lezárulnak a jelentkezések a 
szakképző évfolyamokra. Újdonság, hogy 
a Szegedi Ipari és Szolgáltató Szakképző 
Iskola József Attila Általános Iskolai és 
Szakiskolai Tagintézményében lehetőség 
lesz a hároméves szakképzésre zöld-
ségtermesztő, női szabó, 
festő, mázoló és tapétá-
zó, szerkezetlakatos és 
faműves szakmákban. 

mEGÚjíTó pÁlyÁZA-
ToK éS proGrAmoK

Ami a tanulás körül-
ményeit illeti, Szegeden 
jelentős fejlesztések 
zajlottak az elmúlt idő-
szakban. 19 általános 
és 7 középiskolában 

történt, illetve történik a közeljövőben 
informatikai fejlesztés mintegy 508 
millió forintból. E projekt felelőse a 
polgármesteri hivatal, míg a további 
korszerűsítések gazdája a Nevelési Ok-
tatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 
(NGSZ). Kardos Kálmán igazgató adatai 
szerint 10 óvodában, illetve iskolában 
cserélték le a nyílászárókat, 6 intéz-
ményben lapostető felújítások, négyben 
burkolatcserék, nyolcban vizesblokk 
felújítások zajlottak. A Béke utcai és a 
Rókus II. általános iskolában víztakaré-

kos csapokat szereltek föl. Ha beválnak, 
a többi intézmény is ilyeneket kap. 10 
óvodában az elavult konvektoros fűtést 
radiátoros váltotta. A Fodor szakközép-
iskolában és a Vörösmarty általános 
iskolában az öreg kazánokat cserélték 
korszerűre. A dorozsmai Jerney általános 
iskolában társadalmi és önkormányzati 
képviselői együttműködés nyomán újult 
meg a sportpálya. 

TöbbévES proGrAmoK
Vannak több éven át tartó programok, 

melyek szintén az oktatási intézmények 
megújulását szolgálják. Idén 11 óvodában 
cserélték a játékokat uniós szabványnak 
megfelelő eszközökre. E program 4 éve 
zajlik, és már 30 óvoda korszerűsödött 
általa. Ugyancsak hagyomány, hogy nya-
ranta 50 tanterem parkettáját csiszolják 
föl, most sem volt ez másként. Sokat tett 
az önkormányzat intézményei biztonsá-
gáért is, hiszen immár minden iskolát 
és óvodát – összesen 105 oktatási he-
lyet - elláttak elektronikus védelmi és 
távfelügyeleti rendszerrel, megelőzendő 
a betöréseket. A Deák gimnázium új, au-
tomatikus tűz- és vagyonvédelmi jelző 
rendszert kapott. 

Az NGSZ felügyelete alatt 2011-ben 
összesen 353 millió forintot költenek 
az iskolák, óvodák felújítására, karban-
tartására. A nyári munkák határidőre, 
megfelelő minőségben elkészülnek, így 
a sikeres tanévkezdésnek műszaki, tech-
nikai akadályai nem lesznek.

Tisza-parti iskola

Béke utcai iskola aulája

Környezetvédelem

eltűnneK a 
SzeMéthegyeK

Huszonhat Csongrád és Bács-Kiskun 
megyei település szilárdhulladék-le-
rakójának rekultivációja kezdődött el 
uniós támogatással. A beruházás célja 
a hulladék jelentette környezeti veszély 
csökkentése, és az évtizedekig szemét-
telepként működő területek rehabilitá-
ciója. Az augusztusban kezdődő és a 
tervek szerint 2012 őszéig tartó projekt 
során a telepeken gyűlő szemetet depó-
niákba rendezik, tömörítik, majd az így 
kialakított platókat befüvesítik.

A beruházás Bordányban kezdődött 
- mondta el Tanács Gábor polgármester, 
aki hozzá tette, hogy a valamivel több 
mint 2,7 milliárd forintos projekt elő-
készülete már a kilencvenes években 
megkezdődött mintegy 26 településen. 
A következő évben 27 szeméttelep re-
kultivációja valósul meg. 

A polgármester elmondta, hogy ren-
geteg szemetet halmoztak fel, az 50-es 
évek óta gyűlt a kommunális hulladék, 
rengeteg veszélyes hulladék is a lera-
kókba került. Amikor megnyílt Bordány 
hulladékudvara, lezárták a régi területet, 
hogy ne kerülhessen ki több természet-
károsító anyag. A műholdképeken jól 

látszik, hogy milyen csúnya sebként 
tátongott ez a szeméttelep a település 
mellett, ráadásul a környékbeli tanyák 
lakóinak a szemétből áradó bűzzel is 
meg kellett küzdeni. 

Zsombó is hamarosan megszabadul a 
település mellett tátongó illegális szemét-
lerakótól. A rekultivációs munkálatok 
augusztus közepén kezdődtek - mondta el 
a polgármester. Gyuris Zsolt hozzátette, 
hasonlóan a bordányihoz, kommunális 
szemét gyűlt össze az illegális telepen, 
de jóval kevesebb, úgy 25 köbméternyi. 
A Csongrád megyei településen is sok 
gondot okozott a kupac, hiszen nem egy 
alkalommal gyulladt ki a szemét - idézi 
fel a településvezető.

A következő egy évben tehát mintegy 
26 településen 27 szemétlerakó rekul-
tivációja valósul meg. A szakemberek 
szerint a felhagyott hulladéklerakók 
tájba illeszkedő rekultivációja lényege-
sen olcsóbb, mint a szemét elszállítása. 
Csak a bordányi telepen található 50 ezer 
köbméter hulladék elhelyezése egy en-
gedéllyel rendelkező lerakóban mintegy 
500 millió forintba kerülne.
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Turizmus

Fejlesztések Szegeden

a KözleKedőK Már haSználhatjáK a 
Szőregi KörforgalMat

Augusztus 12-én elkezdődött a 43-as út és a szőregi hősök tere kereszte-
ződésében épülő új körforgalom műszaki átadása. A folyamat egy hónapig 
tart, a közlekedők azonban már áthajthatnak az új csomóponton.

Idén májusban kezdődött a 43-as út és 
a szőregi Hősök tere kereszteződésében 
az építkezés. A kialakítandó körforga-
lommal elsősorban az volt a cél, hogy 
segítsék a Szőregről való kihajtást a 
nagy forgalmú 43-as útra, és gyorsítsák 
a tömegközlekedést. 

 A kivitelezés idején a lezárások miatt 
gyakran 10-12 percet is kellett vára-
kozni a közlekedőknek a csomópontnál. 

Augusztus 12-én azonban elkezdődött a 
műszaki átadás, mellyel együtt az új kör-
forgalmat is használhatják a közlekedők. 
A szakemberek átnyújtották a kivitele-
zőnek a hibalistát, a hiányosságokat 30 
napon belül kell pótolnia. Az út felülete, 
a körforgalom kialakítása, a környező 
csatlakozó utak, terelő- és járdaszigetek 
elkészültek, főként a csapadékvíz-elve-

zetéssel kapcsolatosan kell még néhány 
problémát megoldani. 

 A körforgalomba tehát behajthatnak 
a közlekedők, de nem árt óvatosnak len-
ni és betartani a kihelyezett korlátozó 
táblák utasításait, mivel még néhány 
hét kell, hogy az építési munkálatokat 
befejezzék, így munkagépek és embe-
rek is folyamatosan mozognak majd a 
forgalmi sávokban. A beruházás egyéb-
ként mintegy 80 millió forintból valósult 
meg, ebből 56 millió forint volt állami 
támogatás, a fennmaradó 24 millió pedig 
a város önereje.

elégedett vendégeK  
a SzaBadidőparKBan

Június 17. – a Nádastó Szabadidőpark 
megnyitása – óta számtalan hasonló elis-
merésben volt részünk. Hátradőlhetnénk 
büszkén, de nem tehetjük, több okból 
sem. Egyrészt azért, mert folyamatosan 
merülnek fel megoldandó problémák, 
amiket sok esetben a zavartalan üze-
melés érdekében azonnal kell orvosolni. 
Másrészt azért, mert a szabadidőpark 
még messze nem nyerte el a megálmodott, 
végső arculatát – mondta Kakas Béla 
polgármester.

A 2011-es évet a próbaüzem évének 
szántuk. Olyan évnek, amelyben már 
vonzó, piacképes szolgáltatást tudunk 
nyújtani, és amely év során működés 
közben ismerjük meg a hibákat, hiá-
nyosságokat, fejlesztendő lehetőségeket, 
tette hozzá a polgármester.

A képviselőtestület döntése után meg-
feszített munkával, bő két hónap alatt 
került kiépítésre az alapinfrastruktúra. 
Saját gyártású térkőből mintegy 1000 
m2 burkolat készült, lefektettük a köz-
műveket úgy, hogy azok később bővítésre 
alkalmasak legyenek. A Szabadság tér 
rehabilitációja során az oda nem illő és 
ezért onnan leszerelt kandelábereket 
felújítottuk, így minimális költséggel 
megoldottuk a közvilágítás kérdését is. 
Végig szemünk előtt volt, hogy a saját 
pénzügyi forrásunkat, a saját szakem-
bergárdánkat és tehetségünket a lehető 
legjobban ki- és felhasználva olyan saját 
vagyont hozzunk létre, amelyre büszke 
lehet a város!

A több mint 20 hektáros területen 
(melyből mintegy 18 hektár a vízfelület) 
a horgászat mellett immár strandolni is 

lehet. A strand vízfelülete bójákkal jól 
körülhatárolt, nem zavarják egymást a 
fürdőzők és a horgászok. A gyerekekre 
is gondoltunk: játszótér és kis mélységű 
gyermekpancsoló is kialakításra került. 
Az olcsó jegyárak vonzzák a környékbeli 
településen élőket is. A büfé előtt időn-
ként sor áll, de a vendéglátás az egyik 
olyan tevékenység, amely fejlesztésre, 
javításra szorul. 

Igyekszünk minél szélesebb körű szol-
gáltatásokat nyújtani: a helyben készített 
ételek és hűtött italok mellett kapható 
lángos, kürtős kalács, fagylalt, külön-
böző strandcikkek, de van lehetőség 
sportszereket, sőt kajakokat, kenukat 
is bérelni.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 
szabadidőpark üzemeltetését az SFÜ 

Sándorfalva Fejlesztési és Üzemeltetési 
Közhasznú Nonprofit Kft. kapta meg. 
Ezzel a döntéssel a városvezetés meg-
erősítette azon törekvését, hogy a jövőben 
minél inkább olyan önfenntartó telepü-
léssé kíván válni, amely képes minél 
nagyobb saját bevételt termelni. E cél 
elérése érdekében a strandszolgáltatást 
is fejleszteni szükséges és – noha még 
tart a 2011-es szezon – már a 2012-es 
nyitásra készülünk. Bővíteni kívánjuk 
a homokos partfelületet, kiszolgáló lé-
tesítményeket, vizsgáljuk a lehetőségét 
egy kemping beindításának, és közben 
nem feledkezünk meg a horgászatról sem.  
Továbbra is szeretettel várjuk minden 
kedves strandolni vágyó vendégünket 
és kívánunk felüdülést nyújtó pihenést 
és kikapcsolódást, mondta Kakas Béla

KEDvES KAKAS bélA!
Szeretném megköszönni , hogy bemutatta a Sándorfalvai fürdőt. Véleményem 

szerint komoly lehetőség van benne, de az is igaz, hogy Szegeden és Mórahal-
mon működik több milliárd forintból felépült aquapark. Szerencsére az Önök 
fürdője mindenben különbözik tőlük, s ezt a különbséget kellene kinagyítani,  
kihasználni, és a fürdő előnyére fordítani. Az emberek még nem érzik annyira 
ezeket a különbségeket, de egyre jobban erre tendál a világ. Képzelje csak el, ha 
például a bejáratnál ilyen tábla fogadná az embereket: Fürödjön természetes víz-
ben, pihenjen természetes körülmények közt, klór és más kémiai szerek nélkül, 
csak természetesen! Gondoljon a gyerekeire, gondoljon a jövőjére! Azért sokan 
elgondolkodnának!   Nem is biztos, hogy az aquaparkokat kellene másolni, csúsz-
dák és más hasonló dolgok  helyett egy romantikus, hagyományos, természetes 
fürdő szinte kuriózum lenne, ahol csónakázni lehet…ahol megtalálható a „sóhajok 
hídja” ( a környék összes esküvőjét ott tartanák!) ahol a gyerekjátszópark izgal-
masabb, mint az aquaparkokban, ahol minden négyzetméter milliókba kerül… 
Szóval nagyon tetszett! Kívánok hozzá erőt, egészséget, szerencsét! Viszontlátásra! 

Egy elégedett látogató

Sándorfalvi Nádastó

Nagyon szeretem, mert ennek a falu-
nak a hangulata bensőséges. Teljesen 
más érzés egy zárt színházban, díszletek 
között fellépni, mint itt, ahol látom az 
eget, a csillagokat, a Holdat, a végte-
len tömeget. Ez az édes kis falu engem 
mindig feltölt energiával. Az operett sze-
rintem felnőtteknek szóló mese, amely a 
természet lágy ölére való, azaz pontosan 
ide, Kübekházára.

Immár 12. alkalommal rendezik meg 
az Operettfalut, mi a siker titka?

A szív! – mondta Molnár Róbert pol-
gármester. Az, hogy szívvel, lélekkel 
dolgozunk ezért a rendezvényért. Ahol 
vannak közös célok, ott vannak az élet-
ben közös sikerek is. 12 évvel ezelőtt ez 
az Operettfalu egy nagyon pici sikernek 
indult, de azt a szívünk mélyén tudtuk, 
hogy népszerű lesz. Aztán olyan jól si-
került és olyan naggyá nőtte ki magát, 
hogy mostanra mondhatom, világhírűvé 
vált. Japántól az Egyesült Államokig, 
Ausztráliától Nyugat-Európa szinte min-
den államáig jönnek vendégek, turisták, 
operettbarátok.

Polgármester úr bejelentette, hogy 
Oszvald Marikát Kossuth-díjra terjeszti 
fel a köztársasági elnöknél.

A társadalomnak sok ismert és sok 
„névtelen” értékes tagja van. Oszvald 
Marika az ismertek közé tartozik. Fon-
tosnak tartanám, hogy az ország végre 
megbecsülje azokat, akik valóban sokat 
tesznek a hazáért. Munkájukkal, szol-
gálatukkal, közéleti tevékenységükkel. 
Oszvald Marikát régóta ismerem. Meg-
érdemelné. Viszont azt is el kell, hogy 
mondjam, sok érték van a társadalomban 
azok körében is, akik csendben, szótla-
nul végzik munkájukat, szolgálatukat. 
Szerintem a mindenkori vezetőinknek 
végre rájuk is fel kellene figyelniük, mert 
ők mindenképpen lámpások és jelek a 
környezetükben. Munkájuk hivatalos 

megbecsülése pedig üzenet és egyben 
inspiráló is lehet mások számára: nem 
hiábavaló önzetlenül is szolgálni a közjót.

Miként lehet erre az igen színvonalas, 
ingyenes rendezvényre évről-évre elő-
teremteni az anyagi forrást?

Nagyon nehéz, de összefogással idén is 
sikerül. Sok kis apró és pár nagyobbacs-
ka támogatónknak, az önkormányzatunk 
és a közalapítványunk helytállásának 
köszönhetően. Három éve a megyei ön-
kormányzat a rendezvény fő támogató-
ja. Mellesleg kétszáz önkéntes rendező 
dolgozik az est sikeréért, akik egy fillért 
sem kérnek a munkájukért, így csak 
a legszükségesebb dolgokért fizetünk. 
Mint például a színpad, hang- és fény-
technikáért, a televíziós rögzítésért és 
kivetítésért, a székek, padok, asztalok 
bérléséért és egy sor más apró dologért, 
de a fizikai munka részét többnyire ma-
gunk oldjuk meg.

Az ország legnagyobb ingyenes, 
szabadtéri operettfesztiváljára július 
30-án is 10 ezer ember volt kíváncsi. A 
háromórás gálaesten Oszvald Marika 
mellett további tizenegy ismert művész, 
a Budapesti Operettszínház tánckara és 
Balassa Krisztián vezényletével a 32 fős 
zenekara is színpadra lépett. A gála mű-
vészeti vezetője Kerényi Miklós Gábor, 
a színház igazgatója volt. A rendkívül 
színvonalasan koreografált műsorban 
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Je-
nő és más neves zeneszerzők csodálatos 
dallamai csendültek fel.

Arra a kérdésre, hogy ebben a pénz-
ügyi válsággal terhelt időben lesz-e Ope-
rettfalu jövőre is, Molnár Róbert polgár-
mester igennel és mosolyogva válaszolt: 
nem a problémákra tekintünk és nem a 
nehézségekből indulunk ki, hanem abból, 
hogy amit végzünk, az értékmegőrzés 
és értékteremtés, s mi több, egy misszió, 
egy szolgálat, amit akkor is végeznünk 
kell, ha mások már rég feladták volna!

Kultúra

Folytatás az 2. oldaról

operettfalu

Szegedi KiStérSégi híreK 2011 8 • 4. oldal



Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések Szegeden Turizmus

iSKolaKezdéSre Meg-
újul a BelvároSi híd 
újSzegedi hídfője

A felsővezeték-rendszer átalakítását követően augusztus 12-étől Újszegedre 
érve ismét eredeti útvonalukon járhatnak az 5-ös és 7-es jelzésű trolibuszok. 
Az új buszmegállók és a peronok építése miatt továbbra is figyelmesen kell 
közlekedni.

Az elmúlt néhány hétben látványosan 
felgyorsultak a munkák a Belvárosi híd 
újszegedi hídfőjénél.  A munkaterület 
több pontján is peron- valamint járda-
sziget-építést végeznek, már jól látható, 
hogy milyen nyomvonalon halad majd 
az úttest közepén futó buszsáv, és hol 
lesznek az új megállók.

A beruházás elkezdése óta most a leg-
kaotikusabb a helyzet - erősíti meg sze-
mélyes tapasztalatainkat Csanádi Zoltán 
a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 
projektigazgatója. Rengeteg járdasziget 
épül, többet elbontottunk. Ami azonban 
fontos, hogy kisebb terelések mellett 
folyamatosan tudjuk biztosítani a le- és 

felhajtást a Belvárosi hídon, és így lesz 
ez a munkálatok végéig. 

 A Székely soron továbbra is óvatosan 
kell közlekedni. A liget felőli útszélesí-
tési munkák miatt az úttest egyik fe-
le leszűkült, így néhány szakaszon, a 
sportcsarnok felől érkezőknek át kell 
menniük a szembe lévő oldalra, hogy a 
lezárt területet kikerülhessék. A Torontál 
térnél a hídfőnél pedig figyelni kell a 
terelő táblákat, és itt gyakran munka-
gépek, valamint munkások mellett kell 
közlekedni. A Népkert soron valameny-
nyivel könnyebb a helyzet, egyedül az 
úttest közepén épülő buszmegálló miatt 
kell időnként lassítani.

Jó hír, hogy a kivitelező befejezte a 
trolibusz-felsővezeték átalakítását, sike-
res üzemi próbát tudunk lebonyolítani, 
így augusztus 12-én, pénteken üzem-
kezdettől az 5 jelzésű trolibusz ismét 
az eredeti útvonalán közlekedik - tudtuk 
meg a legfrissebb információkat Csanádi 
Zoltántól. A 7 jelzésű trolibusz a Mars 
tér – Újszeged, Gyermekkórház között 
közlekedik, mivel a Bakay Nándor utcá-
ban, a Vásárhelyi Pál utcai körforgalom 
átépítése miatt forgalomkorlátozás van 
érvényben - tette hozzá a projektigazgató.

A sikeres üzemi próba feltétele volt, 
hogy az útépítés jelenlegi állapotában a 
troli biztonságosan végig tudott menni 
az útpályán. Az építkezés megkezdését 
követően július 23-án állították le az 
5-ös és 7-es trolijáratokat, azóta pótló-
buszok közlekedtek a vonalon, alig szűk 
egy hónapos szünet után azonban ismét 

az eredeti tömegközlekedési rend lép-
hetett életbe.

Jelentősebb forgalomkorlátozásra már 
nem kell számítani. A Népkert soron foly-
tatódik az új buszperon építése, a munka-
területek mellett továbbra is figyelmesen 
kell majd közlekedni, de jelentősen nem 
akadályozzuk az autósokat - vázolta a 
közeljövőt Csanádi Zoltán.

A következő hetekben folytatódik az 
útpálya és szegélyek építése, a kivitele-
zőnek ugyanis rövidesen be kell fejeznie 
a munkálatokat.

A konzorciumnak augusztus 31-re 
készre kell jelentenie a beruházást, me-
lyet követően megkezdődhet a műszaki 
átadás-átvétel, és ami a legfontosabb, 
hogy ekkora visszaállhat az eredeti for-
galmi rend a hídfőnél. Az iskolakezdésre 
ugyanis mindenképpen szeretnénk el-

készülni a beruházással - indokolta a 
szűk határidőt Csanádi Zoltán.

A beruházás eredményeként tehát a 
Szeged elektromos tömegközlekedése 
fejlesztése projekt keretében a Belvárosi 
híd újszegedi hídfőjénél kiépül a buszsáv 
és a csomópontokban a tömegközlekedést 
előnyben részesítő jelzőlámpás forgalom-
irányítási rendszer. A kivitelező 1100 
méter hosszan útépítést (útburkolat re-
konstrukciót, útpálya szélesítést) hajt 
végre, felújít 600 négyzetméter járdát, 
kiépít 2 darab szigetszerű buszmegállót, 
34 közúti jelzőt és 3 csomópontban jelző-
lámpás forgalomirányító lámparendszert 
forgalom- és sorképződés-érzékelőkkel 
valamint bejelentkező rendszerrel, továb-
bá megteremti a videokamerás megfigye-
lő rendszer kialakításához az adatátviteli 
feltételeket. 

újaBB fejleSztéS a 
BorBála fürdőBen

A csapadékos nyár nem hátráltatja a 
fürdőzőket, és szívesen haszálják az al-
győi Borbála Fürdő legújabb medencéjét. 
Nemcsoda, hogy az olykor 20- 22 fokos 
augusztusi nyári napokon is tele van a 
kültéri medence, hiszen abban 36- 38 
fokos termálvíz bugyog. 

Az új létesítmény három hónap alatt 
épült meg, a fürdőzők pedig július végén 
vehették birtokukba a több szórakoztató 
elemmel felszerelt melegvizes pihenőt. 
A masszázs ülőkéken a megfáradt iz-
mokat lehet megdolgoztatni, míg a te-
raszos sakkasztaloknál az agyat lehet 
tornáztatni.

Az ünnepélyes megnyitón, a sza-
lagátvágást követően herczeg jó-
zsef polgármestert kérdeztük a 
beruházásról.
- Régóta terveztük, hogy egy kültéri 

medencével bővítjük az öt évvel ezelőtt 
épült Borbála Fürdő szolgáltatásait. Ezt 
a medencét gyógyvízzel töltöttük fel, 
hogy az idejárók megfáradt csontjaikat 
gyógyíthassák. Ez a víz elsősorban a 
reumatikus és a mozgásszervi panaszok 
kezelését segíti. 

honnan nyerik a termálvizet?
- Egy 1500 méter mély termálkútból, 

amely bevizsgáltan gyógyvízzé van mi-
nősítve. Ennek a vizét használjuk minden 
további medencénk építésénél is, sőt a 
felesleges energiát az új általános iskola 
fűtésénél használjuk fel. 

Az, hogy további medencéknél ve-
szik igénybe ennek a kútnak az 
adottságait, feltételezi, hogy épül-

nek további meden-
cék…

- A tervek szerint a következő három 
évben négy medence épül meg, mind-
egyiket a külső részre tervezzük. Célunk, 
hogy a szülők és a gyerekek egyaránt jól 
érezhessék magukat, szeretnénk igazi 
családi fürdővé változtatni a Borbálát.

milyen típusú medencék épülnek 
a jövőben?
- A következő, amely megépülhet, egy 

gyernekmedence lesz, majd egy 50 mé-
teres úszómedencét alakítunk ki. Ez 
elsősorban az úszó- és vízilabdasportok 
részére biztosíthatna megfelelő feltétele-
ket. Nem titkolt célunk, hogy a jövőben 
Algyőn is megalakuljon a helyi vízi-
labdacsapat, amely a település hírnevét 
öregbítheti. 

A zöld terület már megvan, de 
kérdés, hogy a pénz megvan-e a 
fejlesztéshez?
- Az algyői önkormányzat mindig is 

felelősségteljesen gazdálkodott, az elő-
deink és mi is fontosnak tartjuk, hogy 
településünk folyamatosan fejlődjön. Az 
iparűzési adó biztosítja a feltételeket a 
további fejlesztésekhez.

A most elkészült beruházás mennyi 
pénből valósult meg?
- Ez a medence 57 millió forintból épült 

meg, és a már bevált építők és terve-
zők hozták létre. Hajós Tibor volt, aki 
az egész épületkomplexumot tervezte, 
így most is az ő segítségét kértük. A 
Strabag, mint fővállalkozó és a Délút 
Kft. segítségével épült meg ez a kitűnő 
minőségű fürdőhely. 

Az algyői Borbála Fürdő legújabb me-
dencéje egész évben használható - tette 
hozzá a polgármester.

Kezd Kirajzolódni az 
indóház tér új arculata

A munkaterület több pontján is lefektették az új kockaköveket, közben a 
vágányépítést is elkezdték. Az indóház térre továbbra is csak a munkagépek, 
a tömegközlekedési járművek és az ott lakók hajthatnak be. Nyár végén vál-
tozhat majd a jelenlegi közlekedési rend.

A napokban a Gőz utca felől elkezdték 
a sínpályaépítést, a munkások közül 
legtöbben egyelőre a tér előtti kanyar-
nál dolgoztak, a sínpárokat igyekeztek 
beszabályozni.

Szerencsére jól halad a kivitelezés, 
ezt a vágányépítés is bizonyítja - tért ki 
az új munkafázisra Csanádi Zoltán, a 
Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. 
projektigazgatója. A síneket helyezik 
ki, majd ezeket beállítják, és ezután 
következhet a betonozás. A téren elég 
rossz állapotban volt a régi sínpálya, 
így a csere mindenképpen indokolt volt.

A leglátványosabb változás azonban 
nem az új sínpálya lesz, a tér egész ar-
culata átalakul, a jelenlegi ütemben már 
kezd láthatóvá válni, miként fest majd a 
Nagyállomás előszobája. A Gőz utca felől 
a tér több pontján is helyükre kerültek 
azok az apró kockakövek, melyeknek 
köszönhetően impozáns külsőt kap majd 
az Indóház tér.

A díszburkolatot folyamatosan fektetik, 
a tér több pontján is kihelyezték már a 
kockaköveket. A Gőz utca felőli részen 
parkolhatnak majd a taxisok és a külön-
böző szolgálati járművek, míg a Galamb 
utca felőli oldalt a korábbi állapotoknak 
megfelelően a lakosság használhatja 
majd, annyi változás lesz, hogy a parkoló 
kicsit távolabb kerül az állomásépület 
bejáratától - adott választ a szegedie-
ket leginkább foglalkoztató kérdésre a 
projektigazgató. A Szent Ferenc utcán 
szintén parkolóhelyeket alakítanak ki a 
teljesen felújított tér bejáratánál.

Ebben az utcában egyébként szintén 
folyamatosan dolgoznak, ugyancsak a 
díszburkolat fektetésén fáradozik a ki-
vitelező. A munkák idején továbbra is 
forgalomkorlátozás van érvényben.

A tömegközlekedési járművek termé-
szetesen behajthatnak, így a villamos-
pótló-autóbuszok és a Tisza Volán járatai 
is. Az építési forgalom ugyancsak ki- és 

bejárhat a munkaterületre, és az ott la-
kók is megközelíthetik az ingatlanjaikat. 
A többi jármű azonban nem jöhet be a 
térre - vázolta a jelenlegi helyzetet Csa-
nádi Zoltán.

Információink szerint a munkálatok 
előrehaladtával valamikor a nyár végén 
lépnek a harmadik forgalomterelési ütem-
be, a projektigazgató erről részleteket 
nem árult el, ám megígérte, időben érte-
síteni fogják lakosságot a változásokról. 

Elnézést, nem tudják, merre tudom 
kikerülni ezeket a gödröket? - kérdezett 
bennünket egy középkorú hölgy az ál-
lomás épületnél. A gyalogosok a Szent 
Ferenc utca felől tudnak a legegyszerűb-
ben eljutni a térre, ott aztán érdemes a 
terelő jelzéseket követni, szorosan az 
állomás épülete mellett sétálva tudják 
kikerülni az építkezést. A munkálatok 
egyébként többé-kevésbé ütemterv sze-
rint haladnak. Csanádi Zoltán kérdésünk-
re megerősítette, csak kisebb csúszásra 
kell számítani. November elejére szól a 
szerződéses határidő, a jelenlegi állapo-
tok szerint november végén tudja majd 
befejezni a munkálatokat a kivitelező, a 
pontatlan közműtérképek miatt. Annyit 
biztosan mondhatok, hogy idén minden-
képp elkészül a beruházás, és az átadást 
is megtartjuk.

A beruházásnak köszönhetően egy 
modern, korszerű, de mégis az Indóház 
tér műemléki jellegét megtartó tér fog ki-
alakulni. Átépülnek a megállók, peronok. 
A Nagyállomás előtti gyalogos zóna grá-
nit díszburkolatot kap, melyet az autók, 
buszok forgalmi sávjától forgalomzáró 
oszlopsor választ el. Az épület előtti két 
öbölben pihenőhelyek létesülnek ivó-
kúttal, csobogóval, ülőpadokkal és zöld 
növényekkel. A Szent Ferenc utca is a 
jelenlegi aszfalt helyett egységes tér-
burkolatot kap, kibővítve a téregyüttes 
gyalogos felületeit. Remélhetőleg az át-
alakított teret valóban az idei év végére 
birtokba vehetik majd a szegediek.
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Zöld sarok

MeztelencSigáK, SiKlóK, BéKáK
Nemszeretem áll atok 2. rész

Nemcsak a pókok látványától szörnyed el az emberek többsége, hanem 
a kertünkben gyakran tömegesen elszaporodott meztelencsigáktól is. Ked-
velik a nyirkos területeket, így napközben farönkök, téglák alatt, árnyékos 
helyek növényzete közt húzódnak meg, majd a szürkület beköszöntével 
jönnek elő és táplálkoznak. 

Gyakorlatilag az egészen kicsitől az 
ujjnyi vastag, termetes példányokig min-
denféle méretűvel találkozhatunk ebben 
az időszakban. A csigák haslábukkal 
mozognak, s ennek megkönnyítéséhez 
nyálkát termelnek. Amerre járnak, arra 
csillogó csíkot „húznak”, ami megszárad-
va később is jelzi az állatok útvonalát. 
Sajnos a kertben megrágnak minden 
számukra ehetőt: a kert virágos és ha-
szonnövényeit, de elfogyasztják a kutyák, 
illetve a macskáknak kitett ennivalót, 
húsokat egyaránt. Gyakran tucatnyi 
meztelencsiga lakmározik kedvenceink 
táljában a maradékon. Ugye nem nehéz 
elképzelni, amint megpróbáljuk kites-
sékelni ezeket a csúszós, nyálkás állato-
kat a tálból. Nincs bosszantóbb látvány, 
amikor a kertünk árnyékos szegletébe 
ültetett árnyékliliomok kerekded, üde 
leveleiből nyár közepére már szinte csak 
a levélnyél marad meg, köszönhetően a 
csigák ténykedésének. A sün, a vakond, 
a fácán előszeretettel fogyasztja a mezte-
lencsigákat, így a távoltartásukhoz nem 
szükséges különböző csigairtó vegysze-
reket alkalmaznunk a ház körül. Egyes 
növények, például a zsálya, a kakukkfű, 
vagy a fokhagyma szintén elriasztja e 
hívatlan vendégeket.

Nyáron, amikor a csatornák, árkok 
kiszáradnak, gyakorta jelennek meg 
kertjeinkben, az utcán a vízisiklók kó-
borló egyedei. A táplálék után kutató 
állatok sok jóra nem számíthatnak, ha 
emberrel találkoznak. Legtöbbször meg-
próbálják agyoncsapni őket, pedig védett 
állatok (Magyarországon minden hüllő 
és kétéltű védett állat!), eszmei értékük 
10.000 forint. Mint neve is mutatja, éle-
te a vízhez kötődik, de felkeresi a vizek 
közeli szárazabb területeket, réteket, 
szántókat, kerteket, árokpartokat is. Leg-
feltűnőbb faji bélyege a nyakszirtfoltja 
(tarkótájékon), amely sárgás színű és 
félhold alakú. Előfordulnak olyan színe-
zetű példányok is, amelyek hátoldalán 

négy hosszanti barnás csík húzódik. 
Aki megfogja (szerintem erre kevesen 
hajlandóak), az számíthat arra, hogy az 
állat a kloakájából ún. anális váladékot 
ürít ki, amely förtelmes szagot áraszt, 
sőt lemosni is elég nehéz. Ezzel az ál-
lat próbálja elriasztani a „betolakodót”. 
Olykor halottnak tetteti magát, azaz a 
hátára fordulva teljesen elernyed, még 
a nyelve is kilóg a kissé nyitott száján. 
Kis idő múlva, mikor a veszély elmúlik, 
feléled és továbbáll. Ne bántsuk, inkább 
figyeljük meg érdekes viselkedését. Vil-
lás nyelvét öltögetve fürkészi környezetét. 
Fontos érzékszerve a nyelv, ízlelgeti a 
levegőben lévő szagokat. Sok pockot, 
egeret zsákmányol, viszont a madarak 
tojásait, fiókáit is elfogyasztja. A víz-
közelben gyakori zsákmánya a béka, de 
a kishalakat is elkapja. A termetesebb 
siklók az 1 méteres hosszúságot is elérik, 
sőt ennél nagyobbra is nőhetnek. Az 
elpusztításuk helyett várjuk meg, amíg 
odébbállnak, de a bátrabbak, tapasztal-
tabb természetbarátok a fej mögött meg-
foghatják és egy védettebb árok- vagy 
vízpartra áttelepíthetik őket.

Szintén nem tartoznak a kedvelt álla-
tok közé a kétéltűek képviselői közül a 
békák. Kifejlett korukban a szárazföldi 
életmódhoz alkalmazkodnak, tüdővel 
lélegeznek, de emellett még bőrlégzést is 
folytatnak. Életük egy szakasza viszont 
a vízhez kötődik, hiszen tavasszal, a 
szaporodási időszakban minden békafaj 
felkeresi a vizes élőhelyeket és lerakják 
petéiket. A petékből kikelő lárvák - ismer-
tebb nevükön az ebihalak - élete teljesen 
a vízhez kötött: kopoltyúval lélegeznek, 
úszókkal mozognak. Fejlődésük során 
átalakulnak, lábaik kifejlődnek, farkuk 
elsorvad, kopoltyújuk helyett pedig ki-
fejlődik a tüdejük. Ezek után egyes fajok 
elhagyják a vizet, mások pedig továbbra 
is a vizekben maradva élik életüket. A 
varangyok közül a zöld varangy gyakori 
lakója közvetlen környezetünknek. Al-
konyatkor elhagyja nappali búvóhelyét, 
ilyenkor az épületek tövében, a kert nö-
vényei közt, a farakásnál, vagy éppen 
a fáskamrában találkozhatunk vele. Jól 
tűrik a szárazságot, a nagy melegben 
a talajban lévő üregekben, hűvös búvó-
helyeken húzódnak meg. Hangyákkal, 
más rovarokkal, férgekkel, táplálkozik. 
Petéiket a vízinövényekre tekert zsi-
nórban rakják le. Hangjuk pirregéshez 
hasonlít. Hátbőre jellegzetes zöld-szürkés 
színű, foltos, szemölcsös-dudoros. A fej 
két oldalán található fültőmirigyei jól 
fejlettek. A varangyméreg (bufotoxin) 
a rákkutatásban játszik fontos szerepet, 
lassítja a daganatos sejtek szaporodását. 
A szervezetbe jutva (pl. nyílt seben át) 
másodpercek alatt hat, szívritmus prob-
lémákat okoz. A szembe kerülve annak 

vérbőségét okozza. Előfordulhat, hogy 
játékos kutyánk a varangyot a szájába 
kapja, majd rövid időn belül habzó szájjal 
találjuk, mert a béka által termelt mirigy-
váladék a száj nyálkahártyáját ingerli. 
Viszont a kutya hamar megtanulja, hogy 
legközelebb ne játsszon a varanggyal. A 
varangyméreg élettani hatását ismerve 

a mesebeli királylánynak sem lett volna 
szabad csókolgatni a békakirályokat...

Rejtőzködő életmódot folytat a barna 
ásóbéka. Képes beásni magát akár 60 
cm mélyre is, és csak este bújik elő. 
Sajnos a kerti munkák során gyakran 
megsérülnek, vagy akár el is pusztulnak. 
Sárgás alapon sötétbarna foltokkal tarkí-

tott bőrén apró piros pontok találhatók. 
Az ásóbéka lárvája igen nagyra nő, mé-
rete meghaladja a kifejlett állat hosszát.

A zöld levelibéka is élete nagy részét a 
vízen kívül tölti. Hangos brekegésükkel 
felhívják magukra a figyelmet. Nemcsak 
a nád, gyékény levelein sütkéreznek, 
hanem a kertek növényein is jól érzik 
magukat. A fák lombkoronájában is elő-
szeretettel tartózkodnak, ahol gyakran 
koncerteznek eső előtt. Tartós kániku-
lában felkeresik a vizeket, ilyenkor a 
kerti tóban, a felfújható medencében is 
előfordulnak. Képesek színükkel alkal-
mazkodni a környezetükhöz. Például a 
fűz sárgás barkavirágzatán üldögélő 
levelibéka fakó fehéres-sárgás színű, míg 
egy másik példány szürke, amely egy 
betonmedence falánál napozott. Ujjaik 
tapadókorongban végződnek, melyek 
segítségével rendkívül jól másznak a 
növényeken.

Közlekedés

új rendSzer a Közúti 
BírSágoláSBan
a k ülföldi sem Ússza meg

Átrendeződött július 1-jétől a közúti közlekedési szabálysértések bírsá-
golási rendszere. A fő célok nem változtak: biztonságosabbá tenni a hazai 
utakat, megfékezni a szabálytalankodókat, legyenek akár magyarok, akár 
külföldiek.

Nem csak az igazságérzeten, de ta-
lán az utak biztonságán is javít, hogy a 
hatóság egyes szabálytalanságok után 
immár elveheti a szabálytalankodó kül-
földi jármű forgalmi engedélyét, amíg 
a bírságot a vétkes ki nem fizeti. Ilyen 
jogsértés a gyorshajtás, a biztonsági öv 
használatának elmulasztása, a piroson 
áthaladás, és az ittas vezetés. Ugyancsak 
bevonható a fogalmi, ha kiderül, hogy a 
jármű üzembentartójának közigazgatási 
bírság tartozása van, például egy korábbi 
eset nyomán.

Július 1-je óta csak a tényleges el-
követővel szemben folytatható le köz-
igazgatási eljárás, az üzembentartóval 
szemben nem, feltéve, hogy a vétkes sze-
mélye a helyszínen ismertté válik. „Már 
csak” szabálysértés a gyermekbiztonsági 
rendszerre, a motorkerékpár-bukósisak 
és a mobiltelefon használatára vonat-
kozó rendelkezések megszegése. Ezek 
legföljebb 30 ezer forintnyi bírsággal 
sújthatók. Ugyanakkor az elfogyasztott 
alkohol mennyiségétől függetlenül im-
már minden ittas vezetés, valamint a 
megengedett legnagyobb sebesség túl-
lépése is közigazgatási szabályszegés. A 
15-20 kilométeres óránkénti sebességtúl-
lépés továbbra is szabálysértés, ugyan-
akkor a legkisebb mértékű gyorshajtást 
is szankcionálják. Ha például valaki 
50 kilométeres sebességkorlátozásnál 

110-zel halad, 130 ezer forint bírság-
ra és 6 büntetőpontra számíthat. Ha 
120-szal száguld, a bírság 200 ezer forint, 
a büntetőpontok száma 8. Közigazgatási 
bírsággal sújtandó, ha valaki a sorompó 
tilos jelzésén halad át, vagy ittasan vezet. 
A véralkohol-koncentrációtól függően 
150, 200 vagy 300 ezer forint lehet a 
bírság, és 6-8 büntetőpontot szabhatnak 
ki. A jogosítványt csak akkor veszik el, 
ha az ittasság foka eléri a 0,8 ezreléket, 
vagyis a bűncselekményi szintet. Aki 
nem kapcsolja be a biztonsági övet, lakott 

területen belül 15 ezer, lakott területen 
kívül 30 ezer, autóúton és autópályán 40 
ezer forintot fizet. Ez a járművezetőre és 
az utasra is vonatkozik, ha egyikük sem 
volt bekötve, a sofőrnek büntetőpont is jár. 
A módosítások értelmében egyébként már 
két súlyos szabályszegéssel is elérhető 
a 18 pont, amely féléves eltiltást jelent.

A bírságot átutalással, 15 napon belül 
kell befizetni, de a helyszínen – ha van 
rá lehetőség - bankkártyával, vagy egyes 
esetekben készpénzzel is kiegyenlíthető. 
Utóbbi lehetőséget a megvesztegetések 
kizárása érdekében alaposan korlátoz-
zák a törvények. A bírságok egyébként 
január óta nem a rendőrség, hanem az 
állam kasszáját gyarapítják.

Spanyól meztelencsiga

Barna ásóbéka Zöld levelibéka

Kecskebéka

Vizisikló
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egy áloM MegvalóSult
A 2007-es duisburgi világbajnokság és a 2008-as pekingi olimpia után a 

szegedi vb-n is vajda Attila nyerte meg a C-1 1000 méteres versenyszámot. 
Az EDF DémÁSZ Szeged vE 28 esztendős kenusa pályafutása során második 
alkalommal lett világbajnok.

másfél napja már kétszeres vi-
lágbajnok, ráadásul itt Szegeden 
sikerült megszerezni a második 
vb-aranyat. leülepedtek már az 
események?
Felfogni természetesen már felfogtam, 

de amíg a világbajnokság tartott, addig 
én is a verseny hatása alatt voltam. Ami-
kor a VB végleg becsukta kapuit, akkor 
nyugodtam meg én is, és akkor már el 
is kezdtem tervezni a jövőt.

Szegedi versenyzőként Szegeden 
győzni, lehet ennél többet kívánni?
Nem, ez tényleg egy szép álom meg-

valósulása. Óriási öröm számomra, hogy 
hazai pályán versenyezhettem a világ-
bajnokságon, és nagyon örülök az arany-
éremnek. Sportszakmai szempontból 
minden úgy alakult, ahogy terveztük. 
Nem mindig könnyebbség azonban az, 
ha itthon rendezik a világbajnokságot, 

hiszen ilyenkor mégsem tudok talál-
kozni azokkal az emberekkel, akikkel 
szeretnék, és akik fontosak számomra. 
Szerencsére a családom és a barátaim 
ezt megértik, és tiszteletben tartják, a 
vb után majd mindent bepótolunk. 

A magyar válogatott minden tagja 
felsőfokon beszélt a világbajnok-
ságról és a szurkolókról. A vízen 
mit lehetet ebből érezni?
Valóban fantasztikus hangulatú volt 

a VB. A hajóban térdelve általában min-
dig sikerül kikapcsolni a külvilágot, de 
itt Szegeden ez lehetetlen. Valóságos 
energiabombával ért fel az az atmoszfé-
ra, amit az utolsó néhány száz méteren 
átélhettünk a versenypályán. Ez a vízen 
még pluszlökéseket tud adni. A pénteki 
finálé előtt azt mondtam, hogyha a kö-
zönség ötven százalékot hozzá tud adni 
a versenyhez, én hozzáteszem a másik 

ötvenet, és akkor nagy probléma nem 
lehet. A szurkolóknak köszönet jár azért, 
hogy segítettek nekem és a többi magyar 
versenyzőnek is.

Edzője, vécsi viktor szerint már 
az előfutamban és a középdöntő-
ben tökéletesen versenyzett, de 
a döntőben is sugárzott önről a 
magabiztosság. hogyan emlékszik 
vissza a fináléra?
Tudtam, hogy az egyik legnagyobb 

riválisom, az üzbég Menkov szokás sze-
rint nagyon erősen kezd majd. A Vécsi 
Viktorral közösen felépített taktikában 
az szerepelt, hogy még véletlenül se men-
jek el vele. Csak arra figyeltem, hogy fél 
távnál ott legyek a közvetlen közelében. 
Minden úgy alakult, ahogy terveztük, 
Menkov nem bírta a hajrát, nekem pe-
dig éppen az az erősségem. A mellettem 
kenuzó spanyol Cal megpróbált ugyan 
megelőzni, de nem hagytam magam.

A rendezést illetően a 98-as és a 
2006-os világbajnokság után ma-
gasra került a mérce. A nemzetközi 
szövetség, az iCF az idei vb-ről is 

csak szuperlatívuszokban beszélt. 
önnek milyen tapasztalatai van-
nak eddig?
Nagyon nehezen indult ez a világ-

bajnokság, hiszen szerdán még alig tud-
tam bemenni edzeni, de ezt leszámítva 
minden rendben volt. Nagy felelősség 
egy ilyen nagy verseny megrendezése, 
ráadásul a magyar szövetségnek csak egy 
év állt a rendelkezésére, hogy felkészül-
jön a versenyre. A szállásunk kiváló volt, 
minden igényünket kielégítették, de ez a 
pályán dolgozó technikai személyzetre 

is vonatkozik, így mi százszázalékosan 
a versenyre koncentrálhattunk. A VB 
végére minden összeállt, szerintem a 
külföldi versenyzők és a szurkolóik is 
úgy mehetnek haza, hogy ez egy remek 
világbajnokság volt. 

most következik a jól megérdemelt 
pihenés?
Még nem, hiszen hamarosan Lon-

donban lesz az előolimpia. Szeretnék 
ott is jól szerepelni, sőt még az októ-
beri maratoni világbajnokságra is ki 
akarok jutni.

a Maty-ér újra elKáp-
ráztatott MindenKit
va jda at til a csodál atos ar a N ya

Egy újabb szenzációs hangulatú vi-
lágbajnokságot rendezett Szeged. A 39. 
Síkvízi Kajak-Kenu Vb-n az öt nap alatt 
több mint negyvenezer szurkoló látoga-
tott ki, ami új rekord a sportág történe-
tében. A 98-as vb-vel ellentétben ezúttal 
az időjárásra sem lehetett a panasz, sőt 
szombaton és vasárnap igazi kánikula 
tombolt a Maty-éren. A felhőtlen hangu-
lathoz a magyar csapat kiváló szereplé-
se is hozzájárult, hiszen a mieink hat 

arany-, egy ezüst és három bronzérmet 
gyűjtöttek össze a világbajnokságon, a 
lehetséges tizennyolc olimpiai kvótából 
pedig tizennégyet szereztek meg.

Az első döntős napon, pénteken há-
romszor is felcsendült a magyar him-
nusz a vb-re szinte teljesen felújított és 
modernizált szegedi pályán. A sort a 
K-1 1000 méteren magabiztosan nyerő 
Csipes Tamara kezdte, aki először lett 
világbajnok egyesben. A szegedi közön-

ség számára oly kedves Vajda Attila is 
tett arról, hogy a kajak-kenu rock&roll 
érzés még erősebb legyen a lelátón. Az 
EDF DÉMÁSZ kenusa C-1 1000 méteren 
olimpiai bajnokhoz méltóan versenyzett, 
nem csak a döntőben, hanem már előtte 
az elő- és a középfutamban is. A 28 esz-
tendős versenyző győzelme után percekig 
tombolt a lelátó. Teljesen megérdemelten 
nyert Attila – értékelt edzője, Vécsi Vik-
tor. Tökéletes pályát ment, mindent úgy 
csinált, ahogy azt elterveztük. Az idei 
felkészülést a világbajnokságra hegyez-
tük ki, voltak ugyan, akik kételkedtek 
benne a belgrádi Európa-bajnokság után, 
de ő ismét bizonyította, hogy egyesben 
1000 méteren nincs nála jobb.

Vajda Attila a célba érés után örömében 
a vízbe ugrott, majd a mentőcsónakban 
egy spontán léggitározással boldogította 
a szurkolókat. A világbajnokság egyik 
legszebb pillanat volt!

A szegedi kenus után a Szabó Gab-
riella, Kovács Katalin, Kozák Danuta, 
Benedek Dalma egység megvédte címé 
K-4 500 méteren. A hajóból hiányzott a 
gyermekáldás előtt álló Dusev-Janics 
Natasa, aki ezen a világbajnokságon a 
parton szurkolt a magyar válogatottnak.

A szombati hőségben is született egy 
magyar világbajnoki cím. K-2 500 mé-

teren senki nem számított arra, hogy a 
Tóth Dávid és Kulifai Tamás duó az első 
helyen ér be a célba, a két fiatal azon-
ban rácáfolt minden jóslatra. Fábiánné 
Rozsnyói Katalin tanítványai nagyon 
éretten versenyezve a vb legkellemesebb 
meglepetését okozták. 

Vasárnap a maratoni és a sprintverse-
nyek döntőit rendezték. Ötezer méteren 
a női kajakosoknál Csipes Tamara szál-
lította az első érmet, ráadásul rögtön a 
legszebben csillogó medáliát gyűjtötte 
be, így megszerezte második szegedi 
világbajnoki címét. Ami a 200 méteres fi-
nálékat illeti, itt egy hazai siker született, 
a női párosoknál a Kovács Katalin-Kozák 
Danuta egység győzött.

Két szegedi is vízre szállt az utolsó 
napon. Az olimpiai ötödik Sík Márton a 
rutinos Beé Istvánnal a K-2 200 méteres 
fináléjában öldöklő csatát vívott a töb-
biekkel. A kilenc döntős szinte egyszerre 
zúdult be a célba, a magyar csapat alig 
lemaradva a kvótát érő hatodik helytől a 
hetedik lett. Hihetetlenül sokat fejlődött 
a mezőny ebben a számban – kezdett be-
le a gyors értékelésbe Sík Márton. Úgy 
érzem, hogy jó pályát mentünk, ez most 
sajnos a hetedik helyre volt elég. Ebben 
az egységben van fantázia, jövőre azért 
dolgozunk, hogy megszerezzük a kvótát 
és kijussunk az olimpiára.

A kajak párosok után a kenu párosok 
döntője következett, Horváth Gábor (EDF 
DÉMÁSZ Szeged VE) és Foltán László 
egy kicsit beragadt a rajtnál, de még így 
is megszerezték az ötödik helyet. Vécsi 
Viktor tanítványa alig egy órával később 
a 4x200-as váltó döntőjében is érdekelt 
volt. A 25 esztendős sprinter a magyar 
csapat befutó embere volt, de akkora 
hátrányban vette át a stafétát, hogy csak 
a hetedik helyre tudta behozni a váltót. 
A váltó miatt csalódott vagyok, mert 
úgy érzem ebben a számban lett volna 
esélyünk az éremszerzésre – mondta el 
közvetlenül a finálé után Horváth Gábor. 
A páros ötödik hely szerintem reális. A 
júniusi Európa-bajnokságon még Bozsik 
Attilával lettem bronzérmes, most pe-

dig egy új párral kellett felkészülnünk 
a versenyre. A cél természetesen Lon-
don, szerintem egy jó formaidőzítéssel 
egyesben is van esélyem megszerezni 
a kvalifikációt.

A hat világbajnoki címet szerző magyar 
egység mellett természetesen ne feled-
kezzünk meg a másik négy dobogósról 
sem. Női K-1 200 méteren Kozák Danuta 
a második helyen végzett, míg férfi C4 
1000 méteren a Sáfrán Mátyás, Sáfrán 
Mihály, Vasbányai Henrik, Németh Sza-
bolcs négyes, női K-2 1000 méteren a 
Medveczky Erika, Sarudi Alíz duó, női 
C-2 500 méteren pedig a Takács Kin-
cső, Baravics Gyöngyvér kettős szerzett 
egy-egy bronzérmet. A parakenu verse-
nyek során is örülhettünk hazai sikernek, 
hiszen Szabó Sándor egy arany-, Pál 
Bence pedig egy bronzérmet gyűjtött.

Szeged harmadik alkalommal rendez-
hetett kajak-kenu világbajnokságot. Az 
idei világbajnokság bizonyítványába a 
szervezésre, a hangulatra és a magyar 
csapat szereplésére is csak és kizárólag 
jeles adható 

baráth Etele ( a magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnöke)

”A magyar válogatott teljesítményével 
elégedett vagyok, bár egy-két számban 
azért jobb szereplésre számítottam. A nem-
zetközi mezőny egyre erősebb, de fiatal 
csapatunk ismét bizonyította, hogy a világ 
egyik legjobbja.”

josé perurena lópez (a Nemzetközi 
Kajak-Kenu Szövetség elnöke) 

“Teljesen elégedett vagyok! Magyaror-
szág ismét bebizonyította, hogy kiváló 
színvonalú világbajnokságot tud rendezni. 
Külön köszönöm a magyar szövetségnek, 
hogy ilyen rövid idő alatt felkészült az 
olimpiai kvalifikációs vb-re. Örülök, hogy 
a helyszínen ilyen sokan szurkoltak.”

Storcz botond (szövetségi kapitány)
„Az érmek és az olimpiai kvóták számá-

val is elégedett vagyok. Kellemes megle-
petés volt a Tóth-Kulifai kettős első helye 
a férfi kajak párosoknál, a szegedi Vajda 
Attila teljesítménye pedig világszínvona-
lú volt.”

Vajda Attila
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Mozaik

falunap röSzKén
2011. augusztus 6-7-én került megrendezésre röszke település legnagyobb 

ünnepe, a kétnapos Falunapok rendezvénysorozata.

Szombat reggel a Csengeléről érkezett 
mazsorettek és a fúvószenekar, valamint 
a környékbeli fogatosok felvonulásával 
vette kezdetét a programsorozat, illetve 

a Benkóczy Béla Sporttelepen 7 órától a 
XVII. Nemzetközi Töltöttkáposzta-főző 
Verseny várta az érdeklődőket. 

30 főző csapat nevezett a gasztro-
nómiai megmérettetésre. Érkeztek 
versenyzők Deszkről, Kunfehértóról, 
Hódmezővásárhelyről, Komáromból, 
Szegedről, Mórahalomról, Erdőkertesről, 
a határon túli Horgosról és Végvár-
ról, és természetesen számos röszkei 
csapat, családok, baráti társaságok és 
munkahelyi kollektívák mérték össze 
a töltöttkáposzta-főzési tudományukat. 
A zsűrinek, Frank Sándor Venesz-díjas 
mesterszakácsnak, illetve Csányi László, 
Mórahalom város alpolgármesterének 
nehéz dolga akadt. A szebbnél szebben 
tálalt és finomabbnál finomabb étkek 
közül végül a deszkiek káposztája bizo-
nyult a legjobbnak. Második helyezett 
a helyi Útkaparók csapata lett, míg a 
harmadik helyezést a Komáromból ér-
kezett Monostori-Erőd szerezte meg. 
A legimpozánsabban dekorált töltött-

káposzta különdíját a szegedi Csini 
Csapat, a legtradicionálisabb káposzta 
különdíját a romániai Végvárról érke-
zett főzők, a legújszerűbb ízlésvilágú 

káposzta különdíját pedig a Takarékos 
Főzőasszonyok nyerték el. Frank Sándor 
különdíjasa a röszkei Kuttyogók Kuty-
tyogós káposztája lett.

Az ebéd, illetve az eredményhirdetés 
után 16 órakor a Röszkei Ifjúsági Önkor-
mányzat palotás táncával vette kezdetét 

a délutáni ünnepség. Borbásné Márki 
Márta, Röszke község polgármestere 
és Nógrádi Zoltán országgyűlési kép-
viselő köszöntötte a falu lakóit, majd a 
polgármester asszony átadta a 2011. évi 
kitüntetéseket. Dani András lett Rösz-
ke Község Díszpolgára, Turó Istvánnak 
pedig a „Röszkéért Hűséggel” címet 
adományozta a képviselő-testület. A 
megható pillanatok után a szórakozásé 
volt a főszerep, helyi zenészek, táncosok, 
énekesek léptek fel: Kozmáné Vastagh 
Judit és barátai, a Társastánc csoport, a 
Röszkei Rózsabimbó és Gyermek Nép-
tánc Csoport, a hastáncosok és a Rösz-
kei Dívák. Este a Harmónia Együttes 
közreműködésével utcabál várta a mu-
latni vágyókat, majd 10 órakor tűzijáték 
kápráztatta el a vendégsereget.

Vasárnap 9 órakor ünnepi szentmise, 
illetve a művelődési házban a XI. Falu-
napi Sakk Bajnokság vette kezdetét, 
10 órától pedig a II. Röszkei Térségi 
Amatőr Fogathajtó Verseny várta az 
érdeklődőket.

Délután Gyermekparadicsom és a 
népszerű Alma Együttes szórakoztatta a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. 21 órakor 
Rúzsa Magdi fergeteges koncertje zárta 
a XXI. Röszkei Falunapokat.

Szépítik a dóci óvodát
2011 augusztusában megkezdődött a 

dóci óvoda tisztasági festése és a sze-
mélyzeti öltöző padozatának csúszás-
mentes járólappal való leburkolása. A 
munkálatok elvégzéséhez szükséges 
munkaerőt hosszú távú közfoglalkoz-
tatott, valamint TÁMOP program ke-
retében 50 éven felüli tartós munka-
nélküli foglalkoztatásával biztosítja az 
Önkormányzat. 

Fagyival is köszöntik a 4-es vonal átadását
Augusztus 20-án adták át 4-es villa-

mosvonal felújított Anna kút – Tarján 
végállomás közötti szakaszát. Az elmúlt 
hónapokban megfeszített tempóban 
dolgoztak az építők, hogy határidőre 
el tudják végezni a munkát. A beruhá-
zás, amellett, hogy a közlekedőknek is 

okozott nehézségeket, próbára tette a 
környéken működő boltok és üzletek 
tulajdonosait is. A József Attila sugár-
úton található Z. Nagy Cukrászdának 
is visszaesett a forgalma, azonban a 
tulajdonos, Margitáné Z. Nagy Rozália 
nem panaszkodott a nehézségek miatt. 

Elmesélte, az elmúlt hónapokban több-
ször is vendégül látták a munkásokat 
kávéra, sós süteményre vagy fagylaltra. 
Ezzel is ösztönözni akarták őket, ami 
sikerült is, mivel a beruházás a határ-
időre elkészült. Margitáné elmondta, 
ők is nagyon örülnek a munka befeje-
zésének, és éppen ezért a cukrászda 
mestercukrászával, Tóth Zoltánnal úgy 
döntöttek, hogy emlékezetessé teszik az 
átadás napját. Így született meg a 4-es 
villamos barackos fagylaltjának ötlete, 
amelyet augusztus 20-tól árulnak, és 
ha ízlik a vendégeknek, akkor később 
is repertoáron tartják.

Tóth Zoltán szakmai titkokba nem 
avatott be bennünket, de elmondta, na-
gyon sokáig gondolkoztak azon, hogy 
milyen fagylaltot kreáljanak az ünnepi 
alkalomra. Végül arra jutottak, hogy a 
nyalánkság a szegedi új villamosok szí-
neit idézze fel, azaz legyen sárga, kék 
és fehér. A három színhez pedig három 
íz jár: sárgabarack, azurró és tejszínes 
alap, amelyeket igazi házi baracklekvár 
öntettel vadítanak meg

Megújult a Gondozási központ 
Szatymazon

Több mint 55 millió forintból megújult 
a szatymazi „Kapcsolat” Gondozási Köz-
pont. A település legrégebbi, 100 éves 
épülete az a ház, amelyet mintegy 9 
hónap alatt újított fel és bővített ki, va-
lamint akadálymentesített a kivitelező. 
Az épületen belül nemcsak nappali el-
látás folyik, hanem ez a bázisa a házi 
segítségnyújtásnak, a gyermekjóléti és a 
családsegítő szolgálatnak is. Kormányos 
László polgármester elmondta, hogy ed-
dig minden ellenőrzésnél kifogásolták 
az illetékesek, hogy ugyanabban az 
irodahelyiségben működött a család-

segítő és a gyermekjóléti szolgálat, ezért 
a pályázat keretében ezt a problémát 
úgy hidalták át, hogy egy 18 négyzet-
méteres irodával bővítették az épületet. 
A felújítás után megmaradt pénzből 
bútorokat, informatikai eszközöket és 
egy 7+1 fős mikrobuszt is vásárolt az 
önkormányzat.

Recept

KecSKeMéti 
BaracKoS 
KöleStorta

290 gramm hántolt, megmosott kölest 
egy liter tejjel, csipet sóval és vaníliával 
puhára főzünk. Ha megpuhult, a tűzről 
levéve hozzáadunk 260 gramm cukrot, 
60 gramm vajat és egy egész citrom 
reszelt héját. A lefőtt alapból mérjünk 
ki 500 g-ot, és letakarva tegyük félre 
a töltéshez.

A tortaforma sütőkarikáját csomagol-
juk be sütőpapírral. A maradék lefőtt 
960 gramm forró köles alaphoz adjunk 
hozzá 60 gramm túrót, 3 egész tojást, 
30 gramm mandulalisztet és 70 gramm 
lenmagpelyhet. Töltsük a becsomagolt 
karikába. 180 Celsius fokos előmelegített 
sütőben kb. 50 perc alatt süssük készre. 
Majd fordítsuk rácsra, és azonnal vágjuk 
ki a sütőkarikából.

Az elkészült tortalapot tegyük vissza 
a tortaformába. A félretett és lehűtött 
500 gramm köles alaphoz habverővel 
keverjük hozzá a 100 gramm darabolt 
sárgabarack konzervet, az 50 gramm 

sárgabarack öntetet, majd lazítsuk 150 
gramm felvert tejszínhabbal és keverjük 
hozzá a 100 gramm forró zselatint. A 
bekevert krémet töltsük az előkészített 
tortaformába. Helyezzük a tetejére a ki-
hűlt köles piskótát. A tortát tegyük egy 
éjszakára mélyhűtőbe, majd ha keményre 
fagyott, válaszuk le róla a formát.

A tortát Zila László mestercukrász al-
kotta meg, és a szakmai zsűri döntése 
alapján ez lett 2011-ben az Ország Tortája
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