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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

3 KérdéS, 12 válaSz a 
cSatornaberuházáSról
5 milliárdos projek t indul Bordá n y Ba n, 
ZsomBón, Forr ásk úton és Üllésen

5 milliárd forintot meghaladó értékű csatornaberuházás indul jövő ta-
vasszal Bordányban, Zsombón, Forráskúton és Üllésen. A szennyvízcsa-
torna-hálózat és szennyvíztisztító építésére több mint 4,2 milliárd forint 
uniós támogatást nyert a 4 település. A támogatás az összes költség 83,6 
százaléka, a fennmaradó részt a lakosok közműtársulatba befizetett, mint-
egy 800 millió forintja fedezi, amit az önkormányzatok egészítenek ki 70 
millió forinttal. A beruházás összesen 3300 háztartást és több mint 12 ezer 
lakost érint a 4 településen. A tervek szerint 2014 második felére befejeződő 
beruházás során 88 kilométer hosszúságú gravitációs csatornát, 31 kilométer 
nyomóvezetéket és egy korszerű, napi 1200 köbméter teljesítményű szenny-
víztisztítót építenek. 3 kérdést tettünk fel a 4 település polgármesterének.

Bordány – TAnács GáBor
polGármesTer

1. Bordányban 968 ingatlant érint a be-
ruházás, amelyből 23 önkormányzati, 22 
jogi személy és 923 természetes személy.

2. A szennyvízlerakó megszűné-
se miatt jelentősen megnövekedett a 
szennyvízszippantás költsége, hiszen 
engedéllyel rendelkező lerakóba kell 
elszállítani a szennyvizet. Mindenki ab-
ban reménykedik, hogy elfogadható áron 
tud majd a szennyvizétől megszabadulni. 
Ez főleg az olyan vállalkozóinkra igaz, 
akik sok vizet használnak – például 
étterem, pékség, élelmiszerboltok. A 
hálózat mindenképpen kényelmet jelent 
majd, a komfortfokozat-emelkedés pedig 
hosszú távon jótékony hatással lehet az 
ingatlanárakra is.

3. Szeretnénk, ha a szennyvíztisztító 
üzemeltetése a négy település kezében 
maradhatna. Erre hoztuk létre a Négyfor-
rás Kft.-t. Ez azért fontos, mert talán így 
van leginkább lehetőségünk beleszólni 
az üzemeltetésbe és az árakba is. A leg-
nagyobb eredményt, előnyt talán a belvíz-
helyzet kezelésének könnyebbsége jelenti 
az önkormányzatunknak. Szerintünk 
az emésztőaknák miatt elzsírosodott 
földréteg, és az alattunk felhalmozódó 
víztömeg nagyban hozzájárult az utóbbi 
években a nagyon nehezen kezelhető 
belvizek kialakulásához. A környezet-
védelmi szempontok is mindenképpen 
kiemelendőek. A háztartásokból végre 
tisztított víz jut majd a környezetbe. A 

bordányiak egyébként is elkötelezettek 
a környezetvédelem iránt, rendszeresen 
részt vesznek a különböző hulladék-
gyűjtő akciókban, a szelektív hulladék-
gyűjtés is zökkenőmentes. Az október 
elején megtartott papírgyűjtésen 7,44 
tonna papírt sikerült begyűjteni, ez kö-
zel 90 termetes fa megmentését jelenti. 
Nagyon sok olyan beruházó van, akinek 
fontos szempont az, hogy olyan területen 
fejlesszen, ahol megoldott a szennyvízel-
vezetés. Így természetesen beruházókat 
is várunk a szennyvízcsatorna hálózat és 
a tisztító megépülését követően.

ZsomBó – Gyuris ZsolT 
polGármesTer

1. Zsombón 3511 fő él, amelyből a 
belterületi lakosság száma 2342 fő, a 
külterületei lakosság 1169 fő. A pro-
jektben tervezett vízbekötések száma 
Zsombó község belterületén 852 darab, 
és a közvetlenül határos külterületi in-
gatlanok is be lesznek kötve.

2. Nagyon sokan élnek jelenleg is 
Zsombón környezettudatos módon. Szá-
mukra megnyugvást jelent a szenny-
víz megfelelő kezelése. A beruházás 
eredményeként  nem lesz szükség szip-
pantásra a szabályosan kialakított zárt 
szennyvízaknával és az elzsírosodott 
szikkasztó aknákkal rendelkező ház-
tartásokban, amelyre sok időszakban 
a magas vízállás miatt volt szükség. A 
szennyvízkibocsátás nem szennyezi to-
vább a talajt. A lakosság komfortérzete, 

életminősége javulni fog. A konyhakerti 
növénytermesztés is egészségesebb lesz. 
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 
csökkenteni fogja a belvíz kialakulásá-
nak kockázatát, ami szintén javítja az 
életminőséget.

3. Az előzőekben kifejtettük a lakossá-
gi előnyöket. Az önkormányzat feladata 
ezen igények kiszolgálása. Csökkennek 
továbbá a belvízvédekezéshez kapcsoló-
dó költségek és zavaró hatások, és javul 
az utca- és településkép. Teljessé válik a 
közművesítettség, ami a városokban szo-
kásossal teljesen megegyezik. E mellett a 
falusi létformában lévő előnyök továbbra 
is élvezhetők lesznek.

ForráskúT – Fodor imre 
polGármesTer

1. Forráskúton 601 ingatlanon 1404 
főt érint a beruházás.

2. A településen lakóingatlanonként fő-
leg szikkasztókba vezetik a szennyvizet, 
amelyek viszonylagosan régen épültek. 
A talajban a vízelvezető kapillárisok 
eltömődtek, nehezen átjárhatók, ezért 
gyakran kell a szennyvíz elszállításáról 

gondoskodni. A belvízzel terhelt időszak-
ban a szennyvíz aknáknak a tartalma 
a felszínre, az udvarokba került, ezzel 
nehezítve az életkörülményeket, rontva 
a higiénés viszonyokat.

3. A fent említett problémák megol-
dásra találnak, ezáltal komfortosabbá 

Fejlesztések a Kistérségben 4. oldalOktatás 3. oldalFejlesztések Szegeden  2. oldal

FelKéSzült 
tanároK, 
FelKéSzült diáKoK

átalaKult a vadaSparK

templom épül 
ÚjSzentivánonA felmérési eredmények és a továbbtanulá-

si arányszámok azt mutatják: jó úton jár-
nak a kistérségi intézmények. Az itt tanuló 
gyermekeknek biztosított a továbbhaladás 
az óvodától a gimnáziumig.

Non-profit 
Kft-ként műkö-
dik tovább az 
intézmény, ettől 
hatékonyabb gaz-
dálkodást és több 
bevételt remélnek

Elkezdődött az építkezés, az 
első misét várhatóan 2012 
májusában celebrálják az új 
templomban.

Fejlesztések a Kistérségben

kérdések:
1.  Hány ingatlant és embert érint a csatornaberuházás a településen?
2.  Mit várnak az emberek a szennyvízhálózat kiépítésétől?
3.  Milyen előnye származik az önkormányzatnak a csatornabe-

ruházásból?

FiZeTési módok
A szennyvízberuházással érintett négy település lakossága érdekeltségi 

hozzájárulás formájában járul hozzá a pályázati önerőhöz. 2007. április 2-án 
közműtársulat alakult az érdekeltségi hozzájárulások beszedésére. A Forrás-4 
Beruházó Víziközmű Társulat megalakulásakor a támogatói nyilatkozatok aránya 
73,4 százalék volt. Jelenleg a támogatás mértéke meghaladja a 90 százalékot. 
A társulat szervezése gördülékenyen ment, könnyen, zökkenőmentesen zajlott 
a beléptetés. Az ingatlantulajdonosok többsége az érdekeltségi hozzájárulás 
rendezésére lakás-előtakarékossági szerződést kötött. A szerződést nem kötő 
lakosoknak 2007-ben ingatlanonként egyösszegű, 200 ezer forintos hozzá-
járulást kellett befizetniük. A lakás-előtakarékossági szerződést kötő társulati 
tagok ingatlanonként egyösszegű, 160 ezer forintos vagy részletfizetéses – 8 
éven át, 2015 áprilisáig havi 1990 forint – fizetési mód közül választhattak.

Tanács Gábor polgármester

Gyuris Zsolt polgármester

Fodor Imre polgármester

titoKzatoS éjSzaKai 
vendég

Fékpróbákat tartanak az új szege-
di pesA-villamoson. A járművet az 
egyik legkorszerűbb, számítógépes 
vezérléssel látták el. Ha az új techno-
lógia minden kritériumnak megfelel, 
és a további tesztelések is megtör-
ténnek, jövő év elejétől utasokat is 
szállíthat majd a szerelvény.

Huszonhárom óra negyvenhárom perc. 
Munkanapokon menetrend szerint ekkor 
indul az utolsó villamos az Anna-kúttól 
az egyes vonalon, mivel a felújítási mun-
kák miatt Rókustól egyelőre csak eddig 
közlekednek a szerelvények. Nagyjából 
negyed óra múlva pedig már egyetlen 
Tátrával sem találkozhatunk a Kossuth 
Lajos sugárúton. A napokban azonban 

néhány járókelő felfedezhette, hogy az 
éjszakai járatszünet alatt is van moz-
golódás a sínpályán. Az első szegedi 
PESA-villamost tesztelik a szakemberek.

Meg kell mondjam, így kívülről na-
gyon jól néz ki. Sajnos hiába próbáltam 
felkéredzkedni rá, a járművezető azt 
mondta, nem lehet - panaszkodik egy 

hölgy a Damjanich utcánál, aki épp bele-
futott az éjszakai próbajáratba. Én láttam 
belülről is, amikor még a Széchenyi té-
ren parkolt - büszkélkedik két sarokkal 
arrébb egy egyetemista fiú. Így élőben 
még jobban tetszik, és szinte alig hallani, 
olyan halkan siklik a pályán.

Fejlesztések Szegeden

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 2. oldalon



Új Fejezet KezdődiK
a Szegedi vadaSparK
történetében

A szeptember 30-i közgyűlési döntést követően nonprofit kft.-ként folytatja 
működését a szegedi Vadaspark. Az intézmény vezetője pozitív fordulatot 
vár az átalakulástól, főként a vállalkozási tevékenységek és a jövőbeni pá-
lyázatok miatt lehet előnyös az új működési forma. 

1989 májusában különleges gyerek-
nap résztvevői lehettek a szegedi lurkók. 
Ekkor nyitotta meg kapuit a város új 
közintézménye, a Szegedi Vadaspark. A 
fiatalok természetesen 22 évvel ezelőtt 
is hasonlóan lelkesedtek a különleges 
állatokért, a park pedig évről-évre igye-
kezett megfelelni a folyamatosan változó 
látogatói igényeknek. Ritka fajok egész 
garmadája érkezett az elmúlt két év-
tizedben az intézménybe, legutóbb épp 
arról számolhattunk be, hogy októberben 
elkészül a Pingvinház, amelynek hála 
14 pápaszemes pingvinben gyönyörköd-
hetnek majd a vendégek. A kilátogatók 
pedig valószínűleg semmit sem vettek 
észre abból, hogy a Szegedi Vadaspark 
immár nem mint közintézmény, hanem 
nonprofit kft. fogadja őket.

Nekünk azért lesznek előnyeink ebből 
a változásból -  nyugtatja meg Veprik Ró-
bert igazgató azokat a kétkedőket, akik 
szerint felesleges papírozás a Vadaspark 
nonprofit kft.-vé történő átalakítása. Az 
elmúlt évtizedekben megváltoztak a 
gazdasági viszonyok hazánkban. Mára 
elvárható az állami és az önkormányzati 
cégektől, hogy saját lábukra álljanak, 
ezt szeretnénk tenni mi is. A kulturális 
szerepünk mellett vállalkozási és üzle-
ti tevékenységet is folytatunk, ehhez 
pedig sokkal előnyösebb ez a mostani 
működési forma.

Jó példa minderre a Vadaspark bü-
féje, amely a nyitás óta nyereséges. Az 
intézmény vezetése hamarosan kávézót 
is szeretne nyitni a Zsiráfház teraszán, 
tehát valóban egyre bővülő vállalkozási 
kedvről beszélhetünk.

A másik nagyon fontos szempont a 
jóval kisebb bürokrácia. Korábban sok-
kal több hivatali időre volt szükség min-
den esetében, most hogy nonprofit kft. 
lettünk, az ügyintézés is egyszerűbbé 
válik - tette hozzá az igazgató.

A Szegedi Vadaspark az elmúlt években 
több sikeres pályázatot is lebonyolított, 
többek között az említett Zsiráfház és a 
Pingvinház is uniós támogatással épült. 
A jövőben nonprofit kft.-ként még több 
lehetőséget kaphat majd az intézmény.

A pályázatok benyújtása is sokkal 
egyszerűbb lesz, és gondoljunk csak 
bele, minden egyes uniós forinttal az ön-
kormányzatot segítjük. Azt pedig bátran 
mondhatom, sok-sok fejlesztési tervünk 
van, amihez persze szükség lesz a város 
további támogatására, hiszen az önerőt 
mindig az önkormányzat biztosítja.

A szegedi közgyűlés, a városatyák a 
szeptember 30-án döntöttek arról, hogy 
a Vadaspark nonprofit kft.-ként folytatja 
működését, méghozzá egyhangú szava-
zással (egyedül a Lehet Más a Politika 
képviselője tartózkodott). A szavazással 
egyébként az intézmény vezetőjének 
pozícióját is megerősítették.

Megtisztelő a közgyűlés bizalma, ami 
nem csak nekem, hanem a vadaspark 
összes munkatársának szól. A jövőben 
is igyekszünk majd megfelelni az el-
várásoknak, ebben remélem, valóban 
segítséget nyújthat ez az új működési 
forma - bizakodott Veprik Róbert.

Ha minden jól alakul, a látogatók csak 
annyit vesznek majd észre, hogy a koráb-
bi fejlesztések a jövőben is folytatódnak, 
ha lehet, még nagyobb tempóban, immár 
a Szegedi Vadaspark és Programszervező 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nél.

válik a lakhatás. Közvetett előnyként 
sorolható, hogy egy tisztább környeze-
tet tudunk biztosítani az utódaink szá-
mára a felső talajréteg szennyezésének 
megszüntetésével. A település műszaki 
infrastruktúrával való ellátottsága ezál-
tal kiteljesedik, vonzóbbá válik vállalko-
zóként befektetni, illetve az ideköltözni, 
itt élni szándékozók számára.

Üllés – nAGy ATTilA 
polGármesTer

1. A szennyvízcsatornázás a település 
belterületén valósul meg. A pályázat a 
kiépülő hálózatra történő rákötésnél 989 
ingatlannal számol. A beruházás közvet-
lenül 2503 belterületi lakost érint. Mivel 

a megépülő közös szennyvíztisztító-telep 
a szippantott szennyvíz befogadására 
is alkalmas lesz, így a beruházás a 761 
külterületi lakos életminőségére is ha-
tással lesz.

2. Az önkormányzat évekkel ezelőtt 
már egyszer nekilátott a szennyvízel-
vezetés és tisztítás problémájának meg-
oldásához. Az akkori elképzelés önálló 
tisztítómű megépítéséről szólt. 2000-ben 
a települést komoly belvíz sújtotta. A házi 
szikkasztók jelentős hányada kiöntött. 
Az akkori belvízhelyzet nyilvánvalóvá 
tette, hogy a szennyvízhálózat belterületi 
kiépítése elodázhatatlan. Üllésen mint-
egy 50 külterületi ingatlantulajdonos 
is csatlakozott a társulathoz 2007-ben 
azzal a szándékkal, hogy egyedi szenny-
víztisztítókat kapnak tanyáik. Sajnos a 
pályázat a külterületi ingatlanok szenny-
vízgondjainak megoldását nem fogadta 
be. Üllés település 24 év óta rendelkezik 
egy kis kapacitású szennyvíztisztítóval. 
Szennyvízcsatornával a település in-
tézményeinek egy része és a lakosság 
3  százaléka ellátott. A beruházást kö-
vetően a település szennyvíztisztítója 
leáll, területe rekultivációra kerül. A 
beruházás befejeztével az előbb említett 
belvizes időszakok könnyebben lesznek 
kezelhetők. A belterület talaja a házi 

szikkasztók miatt elszennyeződött, el-
zsírosodott, amelynek következtében az 
időnként lezúduló nagyobb mennyiségű 
csapadék leszivárgása lassúbb. Ezzel is 
összefügghet a gyakoribbá váló belvi-
zes helyzetek kialakulása. A beruházás 
eredményeképpen megszűnik az egyedi 
szikkasztók szippantatásának igénye és 
egyre növekvő költsége.

3. A meglévő csatornahálózatra az 
önkormányzati intézmények csak egy ré-
sze tudott rácsatlakozni. A most kiépülő 
rendszerre intézményeink mindegyikét 
csatlakoztatjuk. Komoly gondot jelentett 
az önkormányzati bérlakásoknál a zárt 
szennyvízakna gyakori szippantatása. A 
beruházás befejeztével ez a gond meg-
szűnik. Belvizes időszakokban az egyedi 
szennyvízszikkasztók komoly közegész-
ségügyi kockázatot jelentettek, főként 
akkor, ha a magas talajvíz tavasszal 
vagy nyár elején jelentkezett. A belterület 
teljes körű szennyvíz-csatornázottsága 
mindenképpen hozzájárulhat a település 
vonzerejének javításához. Egyes vállalko-
zások működéséhez és új vállalkozások 
megtelepedéséhez elengedhetetlen a 
csatornázottság. A beruházással meg-
teremtődő egészségesebb környezet a 
település minden lakosa számára szám-
szerűsíthetetlen értéket fog jelenteni.

Időről-időre viszont lassít, majd megáll 
az új szegedi villamos, a próbák során 
elsőként a fékrendszert vizsgálják.

Hatvan-hetven kilométer/órás sebes-
ségről fékezik le a villamost – tudtuk 
meg Németh Zoltán Ádámtól, a Szeged 
Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. projekt-
menedzserétől. Nagyon szigorú előírások 
vannak az új villamos korszerű, számító-
gépes vezérléssel ellátott fékrendszerével 
szemben. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
csak akkor engedi üzemszerűen használ-
ni a járművet, ha a teszteken megfelel.

A projektmenedzser hozzátette, a 
számítógépes irányítással működő fék-
technika semmivel sem rosszabb vagy 
jobb, mint a többi szegedi villamos rend-
szere. Más, és mivel új metódusról van 
szó, kötelező szigorú próbáknak alávetni.

Például legutóbb a budapesti metró 
kocsiknál volt ebből probléma, egysze-
rűen nem feleltek meg a kritériumoknak. 
A szegedi PESA-villamoson most azon 
dolgoznak a szakemberek, hogy semmi 
hasonló ne történhessen. 

A szegedi mérnökök mellett a fék-
rendszert gyártó cég munkatársai is 
részt vesznek a teszteléseken. Naponta 
késő délutántól hajnali négy óráig dol-
goznak.A következő napokban bizto-

san nem láthatják majd a szegediek az 
új villamost, a fékpróbákat ugyanis a 
Pulz utcai telepen folytatjuk. Harminc 
kilométer/órás sebességről állunk meg, 
ehhez a tempóhoz pedig szükségtelen 
elhagyni a remízt.

Szeged az elektromos tömegközleke-
dés-fejlesztési nagyprojekt részeként 
kilenc PESA Swing típusú villamost 
vásárolt a lengyel gyártótól összesen 
négy és félmilliárd forint értékben. A 
többi nyolc jövő év májusában érkezik 
a városba. Az új villamos napfénysár-
ga, több mint harminc méter hosszú és 
több mint kétszáz férőhelyes, amelyből 
negyvennégy ülőhely. A jármű teljes mér-
tékben alacsonypadlós, légkondicionált, 
és modern utastájékoztató rendszerrel is 
felszerelték. Az első szerelvényt hivata-
losan október ötödikén vették át.

A féktesztek után, mielőtt forgalomba 
állítjuk, több mint tízezer kilométeres 
próbautat kell megtennie, előbb üresen, 
aztán homokzsákokkal terhelve – vázol-
ta a további menetrendet Németh Zoltán 
Ádám. A tervek szerint jövő év elején 
állítják üzembe az új Pesát, az egyes 
és a kettes vonalakon közlekedhet. A 
szakemberek ígérik, akkor már bárki 
fel is szállhat majd a járműre érvényes 
jegy vagy bérlet ellenében.

pajta galéria 
KübeKházán

A másfél millió forintos, uniós támoga-
tással létesített deszkaépület kívülről egy 
korabeli pajtára emlékeztet, belsejében 
pedig a falu múltját tárja a látogatók elé 
kinagyított fényképekkel, régi használati 
eszközökkel. Az 1500 lélekszámú telepü-
lés lakóit nemcsak a magyar-román-szerb 
hármashatár közelsége miatti, korábbi 
elszigeteltség sújtotta, a múlt század 40-
50-es éveinek eseményei is érintették a 
kübekháziakat. A helyiek szívesen adták 
be fényképgyűjteményeiket, amelyekből 
a kurátorok készítettek válogatást a ga-
léria falaira.  A megnyitón a helybéliek 
örömmel látták viszont rokonaikat, is-
merőseiket, egykori hétköznapjaikat 
és ünnepeiket.

„Ehun van nagyapám zsákja, meg a két 
ősöm fotója. Ez a Wéber, ez pedig a Kollár 
nagyapám“ - mondja Wéber bácsi, aki az 
ünnepélyes megnyitón örömmel látta vi-
szont a kölcsön adott családi emlékeket. 

A település bejáratánál áll legújabb 
büszkeségünk, a Pajta Galéria, amely 
egy rendhagyó falumúzeum és közösségi 
színtér szerepét hivatott betölteni - fogal-
mazott a polgármester. Molnár Róbert 
hozzátette, a község lakói a birtokukban 

lévő nagyon sok értékes régi fényképpel 
gazdagították a kiállítóterem tárlatát. 

„Hálásak vagyunk a falu lakóinak a ren-
geteg segítségért. A képek emlékeztetnek 
bennünket arra, hogy képesek vagyunk 
összefogni. Az egység, a közösség pedig 
segít nekünk a mindennapi nehézsége-
ken átlendülni. Ma is észre kell venni, 
hogy vannak értékek, amelyek mentén 
tudunk haladni előre és a távlatokba 
tekinteni.“

A kiállításra kerülő közel száz nagyobb 
méretű fotóból álló kínálat folyamatosan 
változik majd a jövőben, hogy az időköz-
ben előkerülő, a falu egy- egy érdekes, 
egyedi arculatát bemutató képek is helyet 
kaphassanak - ígérik a szervezők. 

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról
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FelKéSzült tanároK éS
FelKéSzült diáKoK
ÖtÖdik ta név Üket keZdték a kistérségi Fen n tartású 
óvodák és iskol ák

Felkészült tanárok és felkészült diákok – röviden így lehetne jellemezni 
a szegedi kistérség Többcélú Társulása által fenntartott oktatási rendszert, 
amely jubileumot ünnepel az idén, hiszen egy intézmény kivételével az ötö-
dik tanévet kezdték el szeptemberben a kistérség által működtetett óvodák 
és iskolák. A felmérési eredmények és a továbbtanulási arányszámok azt 
mutatják: jó úton járnak a kistérségi intézmények. Az itt tanuló gyerme-
keknek biztosított a továbbhaladás az óvodától a gimnáziumig. Gera Tibor 
főigazgatóval beszélgettünk a célokról és az elért eredményekről.

Öt éve, 2007 júliusában azzal a céllal 
hozta létre a szegedi kistérség települési 
önkormányzatainak társulása a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási 
Intézményét, hogy kedvező feltételeket 
teremtsen a kistérség települési önkor-
mányzatainak a közoktatási feladatai 
szakszerű és hatékony megszervezésé-
hez, valamint elérhetővé tegye a kistérség 
településein élő gyermekek számára a 
pedagógiai, szakmai együttműködés 
előnyeit, és szervező tevékenységével 
hozzájáruljon az oktatás színvonalának 
emeléséhez. Az intézmény alapításkor a 
nyelv- és informatikaoktatás volt a két 
kiemelt cél. A fenntartó rendkívül fon-
tosnak tartotta, tartja a pedagógusok 
szakmai továbbképzését is – mondta 
elöljáróban Gera Tibor főigazgató.

Beérik A munkA GyÜmölcse
A 2011/2012-es tanévet több mint 

3000 gyermek kezdte el a kistérség ál-
tal fenntartott négy óvodában – a szaty-
mazi, sándorfalvi, deszki és újszentiváni 
gyermekintézményben –, öt általános 
iskolában – a szatymazi, a sándorfalvi 
Pallavicini Sándor, a deszki Zoltánfy Ist-
ván, a szőregi Kossuth Lajos és a szegedi 
Weöres Sándor iskolában –, valamint 
az Eötvös József Egységes Gimnázium-
ban. A Weöres iskola kivételével, amely 
2008-ban csatlakozott a rendszerhez, 
ötödik tanévüket kezdték el a kistérségi 
működtetésű óvodák és iskolák. Az in-
tézmény szerves része még a sajátos 
nevelési igényű gyermekeket ellátó sze-
gedi Sólyom utcai Óvoda és Általános 
Iskola, valamint a Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Központ. Az oktatási 
intézményekben rendszeresen végeznek 
eredményességméréseket.

-- A kompetenciamérésekről – amely 
során matematikai és a szövegértési tesz-
tet oldottak meg a tanulók – általános-
ságban elmondható, hogy folyamatosan 
az országos átlagnak megfelelő, illetve 
az országos átlag feletti eredménnyel 
teljesítenek a kistérségi iskolák diákjai. 
Ez azért fontos, mert a kompetencia-
mérés legtöbbször különbséget mutat 
a vidéki és nagyvárosi iskolák között. 
Nálunk ez a különbség szignifikánsan 
nem érzékelhető, jól teljesítenek azok a 
diákok is, akik az intézmény kistelepü-
lési iskoláiban tanulnak. A térségben 
csak mi végzünk próba-nyelvvizsgáz-
tatást – ellenszolgáltatás nélkül. Min-
den évben angolból vagy egy választott 
nyelvből – németből, valamint most már 
szerbből is – a 7. és 11. évfolyamos diá-
kok alap- illetve középfokú próbanyelv-
vizsgát tehetnek. Imponáló eredmények 
születtek, születnek! Tavasszal például 
közel négyszázan próbálkoztak, és min-
den ötödik gyermek sikerrel tette le a 
próbanyelvvizsgát! Ez nagyon pontos 
információt ad arról, hogy milyen szinten 
áll a gyermek a nyelvtanulásban. Ezzel 
az ingyenes próbanyelvvizsgával – amely 
olyan körülmények között zajlik, mint 
a hivatalos, állami nyelvvizsga – tudjuk 
segíteni a családokat. Az intézményen 
belül egyébként működik nyelvvizsga-
hely, ahol a diákok megszerezhetik az 
állami nyelvvizsgát. Ehhez még kedvez-
ményt is kapnak, illetve egy alapítvány 
is segít a gyermekeknek. A nyelvokta-
tás a gimnáziumban teljesedik ki, ahol 
speciális nyelvi osztályok is vannak. A 
11. évfolyam angol-informatika osztá-
lyában például huszonnyolcan tették le 
az előrehozott állami nyelvvizsgát, ami 
rendkívül jó eredmény. Ez is mutatja, 
hogy jó ötlet volt a kistérségi közoktatási 
rendszer alapításkor a nyelvoktatásra 
helyezni a hangsúlyt, hiszen beérik a 
munka gyümölcse. Abban, hogy ilyen 
szép eredményeket tudunk elérni, nagy 
szerepe van az országban egyedülálló, 
két utazó angol nyelvi lektorunknak is. 
Ez olyan lehetőség, amihez korábban 
nem tudtak hozzájutni a kistelepülési 
iskolák. Az idei tanévben is két ameri-
kai lektor dolgozik nálunk a nemzetközi 
szerződések alapján, akik a legkisebb 
iskolában is tartanak órát. Természe-
tesen ezt a szolgáltatást csak a saját 
tagintézményeinknek tudjuk biztosíta-
ni – hangsúlyozta Gera Tibor főigazgató.

JelenTősen nőTT A ViZsGáZók 
sZámA

Az intézmény pedagógiai programjá-
nak másik kiemelt célja az ECDL vizs-
gáztatás ösztönzése, felkészítés az ECDL 
egységes európai számítógép-használói 
bizonyítvány megszerzésére. Az akk-
reditált ECDL vizsgaközpont az Eötvös 
gimnáziumban működik. – E területen is 
szépen állunk. Ma már évente több száz 
modulvizsgát tesznek le a gyermekek. 
Az érvényes ECDL vizsga hat modulból 
áll, ami azt jelenti, hogy ha már felső 
tagozatban elkezdik a gyermekek a vizs-

gázást, gimnázium első vagy második 
osztályára meglesz nekik az európai 
számítógép-használói bizonyítványuk. A 
2010/2011-es tanévben 365 modulvizsgát 
tettek a diákok, 34 százalékkal többet, 
mint az előző tanévben. A modulvizs-
gákból 340 volt sikeres. Jelentősen nőtt a 
vizsgázók száma a sándorfalvi Pallavicini 
Sándor és a szegedi Weöres Sándor isko-
lában – mondta a főigazgató, aki szerint 
az oktatás színvonalát csak úgy lehet 
emelni, ha folyamatosan továbbképzik a 
pedagógusokat, akiknek egyébként min-
den iskolában hétévente kötelező részt 
venniük egy 120 órás továbbképzésen. 
– Mi évente kétszer, ősszel és tavasszal 
rendezünk továbbképzési napot, ame-
lyen ingyen vesz részt az intézmény 
valamennyi pedagógusa. Jelenleg közel 
300 pedagógus foglalkozik a kistérségi 
fenntartású oktatási intézményekben a 
gyermekekkel. Ezeken a továbbképzési 
napokon neves szakemberek tartanak 
előadásokat, olyanok, akiket vélhetően 
a kistérség kistelepülésének iskolái nem 
tudnának megfizetni. Ez a dolog csak 
összefogással működhet, működik. Bel-
ső továbbképzéseket is szervezünk pe-
dagógusoknak és vezetőknek. Ennek 
részeként például informatikai, ECDL 
vizsgára felkészítő tanfolyamokon vehet-
nek részt az intézmény dolgozói. Eddig 
mintegy száz pedagógus kapott ECDL 
bizonyítványt. A tagintézményeinkben 
komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, 
melynek keretében szeptember 1-jével 
51 interaktív tábla, 59 notebook, 235 

iskolai PC, valamint további informa-
tikai eszközök és szoftverek kerültek 
az iskolákba, amelyek használatát akk-
reditált tanfolyamon sajátították el a 
pedagógusok. A kistérségi oktatási in-
tézmények igazgatóinak rendszeresen 
tartunk vezetői tréningeket, éppen abból 
a megfontolásból, hogy az együttműkö-
dés a leghatékonyabban, a legmagasabb 
színvonalon valósuljon meg.

óVodáTól A GimnáZiumiG
Az intézmény feladatellátásában jelen-

tős változást hozott a pedagógiai szak-
szolgálatok ellátására Szeged város és a 
szegedi kistérség között 2007-ben létre-
jött együttműködési megállapodásának 
módosítása, mely 2011. szeptember 1-jén 
lépett hatályba. Ettől a tanévtől ugyanis 
a kistérségi fenntartású intézmények 
mellett a szakszolgálat utazó gyógype-
dagógusai látják el – két szegedi iskola 
kivételével – a szegedi önkormányzat 
fenntartásában működő valamennyi óvo-

da és iskola valamennyi sajátos nevelési 
igényű tanulóját is. Értelemszerűen a 
gyermeklétszám növekedése miatt emel-
kedett a szakalkalmazotti létszámkeret 
is, hogy a gyógypedagógusok el tudják 
látni a megnövekedett feladataikat.

A kistérségi intézményekben tanuló 
gyermekeknek biztosított a továbbha-
ladás az óvodától a gimnáziumig. De 

– hangsúlyozza a főigazgató – nincse-
nek rákényszerítve a gyermekek arra, 
hogy a kistérségi fenntartású óvodából 
a kistérségi fenntartású általános is-
kolába, majd a kistérségi fenntartású 
gimnáziumba menjenek, hiszen szabad 
intézményválasztás van. Ennek ellenére 
Gera Tibor elmondása szerint egyre töb-
ben választják az Eötvös gimnáziumot 
a kistérségi iskolában tanuló diákok 
közül. Bár háromszor-négyszer többen 
választották idén az Eötvös gimnáziumot 
a kistelepülési diákok közül, mint koráb-
ban, még mindig a szegedi gyermekek 
vannak többségben az iskolában.

Új bölcSőde zSombón

48 serpenyőben sült a palacsinta a 
zsombói bölcsőde ünnepélyes avatásán. 
A Csongrád megyei település legújabb 
intézményének megnyitóján Gyenes 
Csaba, a helyi plébános vállalkozott a 
rekordkísérletre. A rekord megdőlt, a 
desszertek megsültek. és a vendégek 
is jól laktak, amikor kitárult a Bóbita 
Bölcsőde ajtaja.

A 150 millió forint támogatásból, va-
lamint 18 millió forintos önkormányzati 
önerőből létrejött épületet Szilágyi Fe-
renc tervezte. Októbertől két csoportban 
kezdődhetett el a munka, de januárban 
beköltözik a harmadik gyereksereg is - 
fogalmazott a polgármester. Gyuris Zsolt 
hozzátette, a beruházásnak köszönhetően 
kilenc új munkahely is létesül a 3500 
fős településen.

„Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy nagyon alacsony a telepü-
lésen élők átlagéletkora, mindössze 37,5 
év. A rendszerváltás környékén Zsom-
bó ráadásul egyfajta divattelepülésnek 
számított, amikor a városból kifelé, a 

szabadabb, szebb környezetbe költöz-
tek az emberek. Szerencsére rengeteg 
fiatal házaspár él településünkön, akik 
még nem vesztették el bátorságukat a 
gyermekvállalásra. Ez azt jelenti, hogy 
nálunk évente 30- 40 gyermek születik, 
amit a 3500 fős lakossághoz kell viszo-
nyítani. Úgy tűnik, hogy az utánpótlás 
megoldott. Ráadásul van két szomszédos 
településünk (Csólyospálos és Forráskút), 
ahol nincs bölcsi, ezért úgy terveztük az 
épületet, hogy a következő években is 

segítséget jelensen intéz-
ményünk a környéken 

élő csalá-

doknak. Több csoportszobával rendelke-
zünk, tehát vannak rejtett tartalékaink.“

A megnyitóünnepség egyik díszven-
dége Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi 
egyházmegye püspöke volt, míg a sza-
lagot Semjén Zsolt (KDNP) miniszter-
elnök-helyettes vágta át.

Zsombón először iskolát, majd óvodát 
építettek, 2007-től pedig családi napközit 
nyitottak. Most a Bóbita Bölcsőde elké-
szültével immár teljessé vált a település 
intézményi ellátottsága. 

Kiss-Rigó László, miután megáldot-
ta a beruházást, elmondta: egészséges 
összefogás jele, hogy az önkormányzati 
intézményből majd az egyháziak várják 
a gyerekeket. 

Semjén Zsolt kiemelte: amikor egy 
település bölcsődét épít, hitet tesz a jö-
vő mellett. Az emberek élni akarnak és 
élhetővé akarják tenni a településüket. 
Zsombó községe példát mutat az egész 

országnak, hogy összefogással, 
akarattal és a nehézségek 

Kultúra

Oktatás

ToVáBBTAnulási muTATók
Gera Tibor elmondása szerint a 2010/2011-es tanévben 252 diák végzett a 

kistérségi fenntartású iskolák nyolcadik osztályában. Közülük 57 gyermek 
(23 százalék) gimnáziumban, 148 diák (59 százalék) szakközépiskolában, 47 
gyermek (18 százalék) szakiskolában tanult tovább. A 2009/2010-es tanévhez 
képest nőtt a szakközépiskolában továbbtanulók aránya. Az intézmény sajátos 
nevelési igényű tanulókat oktató Sólyom utcai iskolájában huszonegyen végezték 
el a nyolcadik osztályt 2011-ben, s mindannyian szakiskolában tanultak tovább.

öT inTéZményBen sZerBÜl
Az országban egyedülálló módon 

az idei tanévtől öt szegedi kistérsé-
gi fenntartású intézményben folyik 
szerb tannyelvű oktatás. Az újszen-
tiváni és deszki óvodában 24-24-en, 
a deszki Zoltánfy István iskolában 
17-en, a szőregi Kossuth Lajos isko-
lában 68-an, az Eötvös József gim-
náziumban pedig 45-en tanulnak 
szerb nyelven.

Nagy Attila polgármester

Szegedi KiStérSégi híreK3. oldal • 2011 10



Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések a Kistérségben Oktatás

arculat éS praKtiKum a világhálón
netséták a kistérségBen 1. résZ

Amikor valaki egy településről szeretne tájékozódni, ma már a legritkább 
esetben nyúl lexikonért, útikönyvért. inkább az interneten néz utána a 
községnek, városnak. legtöbbjüknek ugyanis már van saját weboldala, 
amelyen ország-világ elé tárja értékeit, kultúráját, szolgálja a helyben la-
kókat. sorozatunkban a szegedi kistérség településeinek internetes arcát 
mutatjuk be, ezúttal nyomtatott formában. elsőként sándorfalva, Algyő és 
deszk weboldalain kattintgattunk.

www.sandorfalva.hu
Az oldalon az „Otthont, házat, ha-

zát” jelmondat fogadja a látogatót. Ba-
rátságos, derűs arcok néznek vissza a 
monitorról, nem is zavaró a többnyire 
hideg színek használata. Ha valakinek 
tetszik, regisztrálhat is a lapon. A fő-
oldalon, a polgármesteri köszöntő fölött 
a legfrissebb helyi hírek, információk 
címei futnak. A hírek elérhetők a lap 
tetején lévő, vízszintes főmenüből is. 
Ennek címei számos, legördülő almenüt 

rejtenek. Megismerhető belőlük Sándor-
falva története, testvértelepülései, civil 
szervezetei, de van településtérkép is. 
Az Önkormányzat cím alatt a helyiek 
számára leglényegesebb információkat 
találni. Ezek egy része, például a hiva-
tal nyitva tartása, a tisztviselők, iro-
dák nevei a Kapcsolat menüpont alatt is 
megvan. Érdekes a Gazdaság menüpont, 
ahol a Sándorfalvi Ipartestület ajánl 
helyi vállalkozásokat villanyszerelőtől 
a földmunkagép-kölcsönzésen át a kő-
művesig. Szintén praktikus a Közérdekű 
információk cím, ahol összegyűjtötték 
például a védőnői, tanyagondnoki, szol-
gáltatói, orvosi és egyéb elérhetőségeket. 
Az oldalt képgaléria színesíti, igaz, 5 
könyvtárából egyelőre kettőben találni 
fotókat. Szintén a főoldalról tovább lép-
ve ismerhetjük meg a városfejlesztési 
terveket, az éppen zajló beruházásokat, 
indíthatunk e-ügyintézést, tallózhatunk 
a rendezvénynaptárban, tájékozódhatunk 
például a Pallavicini-családról, a Budai 
Sándor Citerazenekarról, a nevezetes-
ségekről és a szálláshelyekről. Akinek 

mindez kevés, a weboldalról előfizethet 
a Kisbíró című városi lapra is.

www.algyo.hu
Tartalmasságában Algyő internetes 

oldala sem marad el Sándorfalváétól. A 
bevezető, melyen képek váltakoznak, 
folyamatosan frissülő tartalmat ígér. 
Aki tovább lép a főoldalra, az meg is 
győződhet az ígéret valódiságáról. A 
főként kék és szürke színeket használó 
lap elsőre kissé zsúfoltnak tűnik, ám a 
látogató mégis hamar rátalál az őt érdeklő 
tartalomra. Az angol és német nyelven 
is elérhető oldal tetején kedves gesztus-
ként az aktuális névnapi köszöntés fut. 
A jobb oldali oszlopban a hirdetések azt 
mutatják, Algyő igyekszik kihasználni 
az internetes piacban rejlő lehetőségeket. 
A főoldal fő helyét a legfrissebb hírek és 
a hírarchívum tölti ki. A cikkeket kilenc 

rovat alá sorolva is megtalálhatjuk. Nem 
hiányzik a programnaptár, a legközelebbi 
események kiemelésével. A kulturális és 
egyéb programok más úton is elérhetők, 
például a települési intézmények logóira 
kattintva. A korábbi történéseket fotó-
album örökíti meg. Az Ajánló cím alatt a 
népszámlálásra vonatkozó információkat, 
algyői ki-kicsodát, az Algyői Hírmondó 
lapszámainak digitalizált változatát ta-
láljuk, meg egy átjárót a Tisza Volán 
oldalára. Részletesen tanulmányozhatjuk 
a már befejezett, vagy az éppen futó be-
ruházások, fejlesztések adatait. Kedves 
figyelmesség az időjárási helyzetkép és 
előrejelzés. A gazdag tartalom áttekinté-
séhez egyébként nem kell végiggörgetni 
a főoldalt, hiszen a baloldali oszlopba 
szerkesztett főmenüvel is minden elér-
hető, beleértve a legfontosabb közérdekű 
adatokat, hivatali nyitva tartást.

www.deszk.hu
Amikor a lapon jártunk, a főoldal jó-

kora részét a népszámlálási hirdetmény 
foglalta el. Az ízléses, könnyen kezelhető 
weboldal számos tartalmi elemet és prak-
tikus funkciót rejt. Mindenképpen utób-
biakhoz sorolható az Ötlet és panaszláda, 
melyen át bárki írhat a polgármesternek, 
feltéve, ha megadja nevét, e-mail címét. 
E virtuális postaláda a főoldal több pont-
járól is elérhető. Kiemelt helyen találjuk 
az önkormányzati telefonkönyvet és az 
ügyfélfogadási rendet. A főmenüt a lap 

bal oldalán, oszlopba rendezték a szer-
kesztők. Számos almenün át juthatunk a 
különféle tartalmakhoz, például a község 
történetét és jelenét, külkapcsolatait be-
mutató cikkekhez, vagy az évek szerint 
könyvtárakba rendezett fotóalbumhoz. 
Akárcsak az előző két település webol-
dalán, itt is megtalálhatók a helyi rende-
letek, az intézmények, szervezetek, civil 
csoportok felsorolása, elérhetőségei, és 
nem hiányzik a programajánló sem. A fő-
menüből elérhető a helyi szerb és cigány 
kisebbségi önkormányzat is. Komoly 
figyelmesség a rosszabbul látók felé az 
állítható betűméret és a kontrasztokat 
jobban kiemelő, a hátteret feketére, a 
betűket pedig sárgára változtató funk-
ciógomb.

Kistérségi netsétánkat novemberben, 
újabb három településen folytatjuk.

templom épül 
ÚjSzentivánon

A templom megépítésével régi álma 
teljesül az újszentivánon élő katolikus 
hívőknek. A 2009-es alapkőletételt és az 
egykori imaház részleges lebontását kö-
vetően idén ősszel megkezdődött az ala-
pozás, vagyis a templom építése- tudtuk 
meg a település polgármesterétől. Putnik 
Lázár elmondta, az egykor szerbek és 
svábok lakta településen korábban csak 
ortodox templom épült. A katoli-
kusok ugyanis előbb iskolát 
építettek, a templom 
felhúzására 
p e d i g 

már nem volt lehetőség a háború és az 
azt követő kietelpítések miatt. Jobb híján 
így az akkori iskolában kapott helyet egy 
központ, ahol megtartották az istentiszte-
leteket. A helyi katolikusok- ha templom-
ba szerettek volna menni- kénytelenek 
voltak a környező településekre utazni. 
Jövő tavasszal azonban megoldódik ez a 
probléma- ígéri a polgármester.

A Szeged- Csanádi Egyházmegye fi-
nanszírozásával több mint 100 millió 
forintból épül fel a közel 200 fő befogadá-
sára alkalmas római katolikus templom. 
A 20 méter hosszú, 11 méter széles, 14 
méter magas, modern stílusjegyeket fel-

vonultató, letisztult vonalvezetésű 
épület megálmodója Germán Géza 
tervező, aki társadalmi munkában 

végzi a feladatot. Habár a temp-
lom építését a katolikus egyház 

biztosítja, az önkormányzat is 
próbál hozzájárulni a költ-

ségekhez, legutóbb 300 
ezer forinttal segítették 
az orgonabeszerzést- 
tudtuk meg Putnik Lá-
zártól.  

Kiss-Rigó László me-
gyés püspök döntött 
arról, hogy a katoli-
kus hívek jelenlegi 
imaházát, a polgár-
mesteri hivatal mel-
lett álló régi plébá-
niát lebontsák és 
a templom ennek 
helyére épüljön 
fel. Az első misét 

várhatóan 2012. 
májusában ce-
lebrálják majd a 
településen.

zöldtanóra - duna-
KeSzin jártaK a Sző-
regi iSKola tanulói

A Tesco-Global Áruházak Zrt. idén ta-
vasszal egyedülálló pályázati lehetőséget 
kínált öko általános iskolák számára. A 
pályázat célja az volt, hogy a diákokkal 
minél hamarabb megismertessék a kör-
nyezetvédelem fontosságát, az energia-
felhasználás és hulladékkibocsátás csök-
kentésének lehetőségét. Erre a felhívásra 
készítette el szőregi Kossuth Lajos Iskola 
öko-diákcsoportja azt a pályamunkát, 
melyben a gyerekek leírták, hogy az isko-
lában jelenleg mit tesznek a környezetük 
védelméért, és milyen terveik vannak a 
jövőre vonatkozóan.

A 18 nyertes egyike és egyben Csong-
rád megye legjobbja a szőregi Kossuth 
Lajos Iskola diákcsoportja lett, amely-
nek tagjai 2011. október 4-én a Duna-
keszi-Göd „Zöld” Tesco Áruházban egy 
rendhagyó környezetismereti órán vettek 
részt. Az eseményre 38 alsó és felső 
tagozatos diákkal utazott Budapestre.

A gyerekeknek tartott rendhagyó kör-
nyezetvédelmi órán betekintést nyerhet-
tek az áruház zöld programjába, végig 
vezették őket és bemutatták nekik a már 
használatos és bevált környezetvédelmi, 

műszaki megoldásokat. Így láthatták, 
hogy egyszerű mérnöki megoldások-
kal hogyan lehet természetes fénnyel 
spórolni a villamos áramfogyasztáson. 
Az áruház tetőterében „világossá” vált 
számukra, mi is az a szolárcső, és látták 
a különbséget a napkollektorok és napele-
mek között. A gépházban elmagyarázták, 
hogy a szén-dioxid gáz összepréselésével 
a hűtőpultok hűtését végzik, és a tetőn 
kialakított hőcserélővel az áruház szel-
lőzéséhez bevezetett levegőt fűthetik fel. 
A szelektíven gyűjtött hulladék helyi 
préselőjével könnyebbé és olcsóbbá válik 
a hulladék elszállítása az újrahasznosító 
helyekre.

A gyerekek a látottakról és hallottakról 
egy feladatsort töltöttek ki. A program-
nak köszönhetően a diákok élményekkel 
és új tudással gyarapodva tértek haza 
a nap végén.
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háromSzintnyi FelFe-
deznivaló az árKádban
1000 új munk ahely sZegedi hagyom á n yokk al

noha munkanap volt, október 4-én reggel óriási tömeg várta szegeden 
az árkád megnyitását. Az új bevásárló és szolgáltató centrum szinte új 
városmagként, új munkahelyeket teremtve, szegeden eddig soha nem látott 
színvonalat kínál. Bár az árkád egy nemzetközi hálózat része, építészeti 
megoldásaiban, üzleteinek egy részében, szemléletében a helyi hagyomá-
nyokra támaszkodik.

Az Árkád három szintjén, mintegy 
41 ezer négyzetméteren, 130 üzletben 
a kereskedelem és a vendéglátás szin-
te minden ágazata képviselteti magát. 
Olyan márkák is beköltöztek, melyek 

Szegeden újdonságnak számítanak. Az 
átadás jelentősen megemelte az ingye-
nes parkolók számát is, összesen 1300 
férőhellyel. Ugyanakkor nem pusztán be-
vásárlóközpontról, hanem rendezvények, 

kulturális események új színteréről is 
beszélhetünk. 

Az Árkádot a Londoni körúton, az egy-
kori kendergyár helyén emelték, szerve-
sen illeszkedik a Mars tér és környékének 
megújítási programjába. A tervezés során 
a homlokzatba beépítették a lebontott 
gyárépület egyes elemeit. Az épületben 
felújítva látható két kenderfonó gép is, 
melyek valaha az üzemben zakatoltak. 
A szegediek szavazatai nyomán a belső 
falakon Juhász Gyula Szonett Szegedhez 
című versének sorai olvashatók. A kör-
nyezetbarát módon épült és üzemeltetett 
Árkád mellett új lámpás csomópontok 
jöttek létre, kerékpárút épült.

A megnyitón Botka László polgár-
mester átgondolt, következetes város-
fejlesztési terv részének nevezte az 
Árkádot. Arra emlékeztetett, hogy már 
a bevásárlóközpont építése, a környék 
megújításai is százaknak adott munkát, 
maga a központ pedig mintegy ezer új 
munkahelyet teremtett. Mind mondta, 
bízik az Árkád sikerében, és abban, hogy 
vonzó célpontja lesz a szegedieknek és 
város vendégeinek is. 

Senior SzépíróK
Immár harmadik alkalommal hirde-

tett Senior elbeszélés-pályázatot a So-
mogyi-könyvtár és az Idősügyi Tanács. 
A legjobbakat október 9-én, a Könyves 
Vasárnapon díjazták.  A novellaíró-pá-
lyázat témája idén „Az első szerelem“ 
volt. Azok a 60 éven felüli, szegedi ér-
deklődők nevezhettek, akik tehetséget 
éreztek magukban az elbeszéléshez, és 
olyan mondanivalójuk volt a megadott 
témában, amit szerettek volna mások-
kal is megosztani. Simai Mihály, József 
Attila-díjas költő, a Szegedért Alapítvány 
fődíjasa (2009) elmondta, a megméret-
tetésre rengeteg pályamű érkezett. A 

zsűri elnöke hozzátette, meglepetten 
tapasztalta, hogy jobbnál-jobb írásokkal 
pályáztak a résztvevők, és azt is érdekes 
dolognak tartotta Simai Mihály, hogy 
többségében férfiak ragadtak „tollat“.

„Nem lehetett megrendülés nélkül ol-
vasni egy-egy művet. Egyrészt azért, 
mert némelyik hangvétele igencsak 
szomorúra sikeredett, másrészt pedig 
azért az érzelmi mélységért, gazdagsá-
gért, ami ezekben megnyilvánult. Azt 
hiszem, hogy ez a korosztály - a mi kor-
osztályunk - még nagyon mélyen érzett, 
és ezt a mély érzést megtartotta a mai 
napig.  A szerzőknek és a szervezőknek 
is egyaránt gratulálni kell. A több mint 
40 műből gyakorlatilag minden másodi-
kat díjaztunk is. Habár volt pár korosabb, 
idősebb, szépkorúnak tekinthető pályázó, 
akiknek a korát szánt szándékkal nem 
szeretném elárulni - de még róluk is 
elmondható, hogy szellemileg friss, ér-
dekes írásokkal rukkoltak elő.„

Ebből is jól látszik, hogy ennek a kor-
osztálynak is rengeteg mondanivalója 
van, ráadásul mindezt a nyugdíjasok 
szívesen papírra is vetik. 

„Bizony. Úgy gondolom, hogy vala-
miféle hiányt is pótolnak a pályázatok. 
Ezeknek az embereknek - akik sajnos 
már életük utolsó harmadában járnak 
- annyi élettapasztalatuk és annyi meg-
élt élményük, történelmi emlékük van, 

hogy ezeket kár lenne veszni hagyni. Azt 
hiszem, hogy ezekből a dolgozatokból, 
írásokból még sok mindent ki lehetne a 
szociográfusoknak deríteni.„

Id. Boross Gyula, Szeged Megyei Jo-
gú Város idősügyi referense évről-évre 
nagy örömmel érkezik a díjkiosztóra. 
Azt mondja, jó látni, hogy mennyi aktív 
nyugdíjasa van Szegednek.

„Azt gondolom, hogy ezek a nehéz idők 
különösen megterhelők a nyugdíjasok-
nak, és a szép gondolatok, amelyek a szép 
történetekkel kapcsolatosan előjönnek 
ilyenkor, rendkívül szórakoztató mind-
annyiunknak.„

Nem ez az első alkalom, és úgy tűnik 
folytatása is lesz, hogy az időseket írásra 
sarkallják!

„Így van, ez a harmadik alkalom, és a 
negyedik pályázatot is közösen szeret-
nénk meghirdetni a Somogyi-könyvtár-
ral.  Úgy gondolom, hogy a jövőben csak 
akkor lehet sikeres a projekt, ha minél 
szélesebb tömegeket mozgat meg, hiszen 
minél több idős embernek szüksége van 
gondolkodásra.„

Ön, mint a Senior Center vezetője ta-
lán egyetért azzal, hogy van egy olyan 
mag Szegeden, amely szinte minden 
kulturális eseményen részt vesz. Azon-
ban abban már nem vagyok biztos, hogy 
általánosságban is elmondható, hogy 
aktívak a helyi nyugdíjasok.

Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy 
aktívak, sőt nem túlzás azt állítani, hogy 
rendkívül aktívak a 70 éven felüliek. 
2003-ban alakult az Idősügyi Tanács, 
akkor 17 szervezettel. Ma jelenleg 78 
egyesületről tudunk, amelyből 76 bíró-
sági bejegyzéssel is rendelkezik. Erre 
a jogi procedúrára anyagi okokból van 
szükség, hiszen ezek a szervezetek csak 
akkor fogadhatnak közösségi pénzt, ha 
jogilag is bejegyezett a társulás. Pályázni 
is csak ebben az esetben lehet. Nem áru-
lok el nagy titkot, hogy ha azt mondom, 

ma a pénz az úr, a nyugdíjasoknak pe-
dig a programjaikhoz az anyagi javakat 
elő kell teremteni. Önerőből, egyesületi 
pénzből és pályázati forrásból könnyebb 
megszervezni egy-egy rendezvényt, mint 
csupán saját pénztárcából. 

A Könyves Vasárnapon, összesen 23 
elismerést és díjat osztottak ki. A So-
mogyi-könyvtár a Nemzeti Kulturális 
Alap jóvoltából húsz jutalmat nyújtott 
át a pályamunkák alkotóinak, míg az 
Idősügyi Tanácsa három különdíjjal is-
merte el az írásokat. 

Fejlesztések Szegeden

Kultúra

édes „sZeGedikum” AZ árkádBAn
Az új bevásárlóközpontba több, komoly hagyománnyal rendelkező szegedi 

cég, üzlet is beköltözött. A Pianino névre keresztelt cukrászdát a belvárosi A’-
Capellát is üzemeltető cég nyitotta, 22 új munkahelyet teremtve. Gyuris László 
tulajdonos, cukrász elmondása szerint a muzikális nevek családja zeneszeretetére 
vezethetők vissza. A vendég több hasonlóságot, de számos különbséget is ta-
pasztalhat az Árkádbeli és a belvárosi cukrászda kínálatát böngészve. Vannak 
sütik, szendvicsek, melyek csak az Árkádban kaphatók, az A’Capellában viszont 
nem, és fordítva. A bevásárlóközpontban a fagyit nem gombócban mérik, hanem 
olasz módra kenik a tölcsérbe. A kávé szerelmesei az új helyen markánsabb aro-
mákkal találkozhatnak, és van egy szolid meleg étel kínálat is. Gyuris László 
szerint maximalizmusukat magukkal vitték az Árkádba is, legyen szó például 
a kovásszal sütött pogácsákról, vagy a frissen facsart grapefruit léről, mely ná-
luk garantáltan nem keserű. Az élénk, de ízléses színekkel operáló cukrászda 
kifejezetten fiatalos hangulatot áraszt, és a „netnemzedék” igényeit szolgálják 
a minden asztalnál elérhető konnektorok is.

A somoGyi-könyVTár díJAZoTTJAi:
Balogh Erzsébet, Vörös Pál, Bálint Jánosné Ágoston Ilona, Sáráné Lukátsy 

Sarolta,  Tánczos Istvánné, Laskai Anna, Pusztai János, Oláh Ernő, Dózsáné Gá-
bor Erzsébet,  Paku Sándor, Gyurcsik Józsefné, Maróti Imre, Csányiné Szaszkó 
Klára, Csonka Miklós, Vitéz Nyilas Péter, Soproni Lajos, Hajdrik József, Tompa 
Pál, Fraknóyné Benkő Irma, Mekler Ferenc

Az Idősügyi Tanács különdíjai: Dr. Körtvélyessiné Szántó Juli, Patik István
Polgármesteri különdíj: Gimesiné Dudás Irén
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Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

„a mÚlt idézete, a jelen igézete”
sZáZ éves Fal ak kÖZÖt t a k ultúr a BÖlcsője a pall av icini k astély Ba n sá ndorFalvá n

sándorfalva Város önkormányzata a dél-alföldi operatív program kereté-
ben meghirdetett „Versenyképes Turisztikai Termékek és Attrakciófejlesztés” 
című pályázati felhívásból elnyert 165 479 359 forint összegű európai uniós 
támogatás és több mint 40 millió forint önkormányzati saját erő befektetésével 
valósíthatta meg sándorfalva néprajzi és helytörténeti tereinek fejlesztését.

A beruházás során két épület felújí-
tására és új funkcióval való betöltésére 
került sor. Budai Sándor, a citerakészítés 
mesterének volt házában emlékházat 
alakítottak ki, ahol egy Európában egye-
dülálló citeratörténeti kiállítás létesült.

A Pallavicini Kastély gyönyörűen fel-
újított épülete az átadó óta számos zenei 
és képzőművészeti bemutatónak otthona.

A Kastély megnyitó ünnepségén Toko-
dy Ilona Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas 
érdemes és kiváló művész és Muskát 
András operaénekes fergeteges előadá-
sának tapsolhatott a közönség. Hang-
szeren Nagy Márta sándorfalvi születésű 
zongoraművésznő kísért, aki azóta is 
szívén viseli a Pallavicini Kastély zenei 
életétnek szervezését. Fellépett még a 
műsorban a Magyar Televízióból ismert 
Mohai Gábor előadóművész, valamint 
Alföldy-Boruss Eszter fuvolaművész is. 
A Pallavicini teremben Pannonhalmi 
Zsuzsanna Ferenczy Noémi-díjas ke-
ramikusművész alkotása a „Himnusz 
szobor” került bemutatásra.

A Kastélyban állandó- és időszaki ki-
állítások várják az idelátogatókat. Az 
elmúlt hónapok során bemutatkozott 
városunkban képeivel a helyi születésű 
Török Zoltán Gábor, de környékbeli festő-
művészek, Győri Nagy Sándor, Reményik 
Mária, Szabó Zoltán és Lőrincz Mária 
Magdolna képeiben is gyönyörködhettek 
az érdeklődők. Bullás Mária üveg- és 
ikonfestő művész kiállítása igazi kuri-
ózumnak számított. Csodálatosan meg-
munkált Tiffany lámpái tették teljessé a 
falakon lévő képek látványát.

Nagy érdeklődés fogadta Temesi Má-
ria Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő és 
Kovács Kolos Kossuth-díjas operaénekes 
városnapon adott koncertjét csakúgy, 
mint Ötvös Csilla művésznő estjét is, 
aki a „Kultúra Éjjel-nappal” elnevezésű 
rendezvénysorozat alkalmából tisztelte 
meg Kastélyunkat.

Ellátogatott városunkba Szörényi Le-
vente Kossuth-díjas zeneszerző is. Az 
Illés együttes legendás gitárosa nagy-
sikerű zenével illusztrált előadást tar-

tott „Színház és történelem” címmel a 
már-már zsúfolásig megtelt díszterem-
ben. A művész úr örömmel dedikálta az 
érdeklődőknek az előadással megegyező 
című könyvét, és szívesen fogyasztott a 
Kastély Kávézóban egy kis frissítőt is.

Bemutatkozott nálunk a Karády Ka-
talin énekverseny győztese, Ignácz Ka-
talin is, felidézve az elhunyt művésznő 
felejthetetlen melódiáit.

Helyet adhattunk már író-olvasó talál-
kozónak, de volt már Múzeumi matiné 
is, ahol Kositzky Attila nyugállományú 
repülő altábornagy tartott vetítéssel 
egybekötött előadást „Deltaszárnytól a 
Fekete Hölgyig” címmel, illetve sikeres 
volt a Csongrád Megyei Vadásztalálkozó 
is,  amelyre az ország minden területéről 
ellátogattak városunkba.

Saját palackozású boraiból tartott ná-
lunk borkóstolót Szarka Gyula, a Ghymes 
együttes alapítója. Színvonalas zenés est-
jét Szegedről is nagy érdeklődés kísérte.

Nagyszerű esküvői helyszín  lehet a 
Kastély díszterme és parkja, ahol nem-
csak a helyi, hanem a település kör-
nyékéről érkező fiatalok is kedvükre 

választhatnak a lehetőségek közül, hogy 
hogyan tehetnék felejthetetlenebbé éle-
tük legszebb napját.

Az épület alagsorában lévő Kastély Ká-
vézó igényes kialakításával, hangulatos 
berendezésével fogadások, családi, baráti 
események, céges rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas. Konferenciák, 
megbeszélések, tárgyalások megrende-

zésének is kiválóan megfelelő termek, 
eszközök várják az érdeklődőket, füst-
menetes környezettel, nagy parkolóval.

Kastélyunk jól képzett, rugalmas ren-
dezvényszervezői csapattal áll az Önök 
rendelkezésére, hogy a megálmodott 
családi, vagy szakmai rendezvényt a 
legmagasabb szakmai színvonalon va-
lóra váltsuk.

SzámítógépeKet KaptaK a KiStele-
püléSeK intézményei

A WARC projekt infó pontjai révén 
a kistelepülések lakói az intézmények 
számára kiosztott számítógépeken állást 
böngészhetnek, informálódhatnak, isme-
reteket szerezhetnek, mindezt az esély-
egyenlőség, az önmegvalósítás, a siker 

jegyében. Szabadka és Szeged melletti 20 
település könyvtárában vagy művelődési 
házában információs pont létrehozása 
a WARC projekt egyik programrésze, 
melyet a szabadkai FOKUS, és a szegedi 
MÁTRIX alapítványok az Európai Unió tá-

mogatásával a Magyarország-Szerbia-IPA 
Határon Átnyúló együttműködési Prog-
ram keretében valósítanak meg. 

A WARC (Welcome to Arts and Crafts) 
„Megújuló művészetek és kézművesség” 
program célja a kihaló félben lévő szak-
mák/népi tevékenységek népszerűsítése. 
Szerbiában a program Bajmok, Djurdjn, 
Donj, Tavankut, Stari Zednik, Novi Zed-
nik, Horgos, Cantavir, Visnjevac, Bikovo 
településeken, Magyarországon Algyő, 
Újszentiván, Domaszék, Üllés, Deszk, 
Apátfalva, Kübekháza, Szatymaz, Röszke, 
Dóc településeken van jelen.

Ezen a héten került sor Szegeden, a 
MÁTRIX Közhasznú Alapítvány klubter-
mében a magyar települések információs 
pontjai számára biztosított informatikai 
eszközök átadására. 

2010-2011 években a lakosságot segí-
tő WARC projekt többek között fejlesz-
tő táborokat, karrier tanácsadásokat, 
településeken kiállításokat, népi ha-
gyományt népszerűsítő road-show-kat, 

Ki?Mit?Tud?!-ot is szervezett. A projekt 
háromnyelvű weboldala a www.warc.eu , 
ahol az érdeklődők bővebb információkat 
szerezhetnek a szervezetek munkájáról 
és a programról is.

A FOKUS és a MÁTRIX 2012-ben újult 
erővel indítja a Magyarország-Szer-
bia-IPA Határon Átnyúló együttműködési 

Program kerete által támogatott WARC2 
projektet, melynek célja az első program-
hoz hasonlóan a társadalom, a fiatalság 
segítése, a tehetségek fejlesztése, a kar-
riertanácsadás, az életvezetés. Rohanó 
világunkban a szabadkai FOKUS és a 
szegedi MÁTRIX alapítványok munkája 
fontos és támogatásra érdemes.

Pallavicini kastély Sándorfalva
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Zöld sarok

neSztelen vadáSzoK
A baglyok életmódjukból következően leginkább éjjel aktív madarak. Az 

alkonyat közeledtével hagyják el búvóhelyeiket és indulnak zsákmányszerző 
útjukra. A sötétben való tájékozódásukat kitűnő érzékszerveik segítik, éles 
látásukra és rendkívül fejlett hallásukra támaszkodva lehetnek eredményes 
éjjeli vadászok. 

Kellemetlen hangjuk, éjjeli aktivitásuk 
miatt sajnos a népnyelv az ördögök és 
boszorkányok cimboráinak nyilvánította 
őket (a többi éjszakai állattal együtt). Sze-
rencsére van kivétel is, hiszen a görögök 
a baglyokat a bölcsesség jelképeként 
tartották számon, és istenként tisztel-
ték. Pallasz Athéné istennő kedvenc 
madara is bagoly volt, amelyet az ókori 
görög pénzérméken - athéni tetradrach-
ma - is megörökítették. A kuvik latin 
(tudományos) neve, Athene noctua is 
jelzi e kivételes kapcsolatot a baglyokkal.

Több érdekességet lehet megemlíteni 
a baglyok testfelépítése, viselkedése 
kapcsán. Közismert jelenség, hogy a 
fejüket szinte körbe tudják forgatni. Miu-
tán szemük előretekintő, ami lehetővé 
teszi a térlátásukat, viszont szemüket 
(szemgolyójukat) alig képesek elmozdí-
tani - szemben az emberrel. Ezt küszö-
bölik ki azzal a tulajdonságukkal, hogy 
a fejük forgathatósága fejlettebb. Ezt az 

teszi lehetővé, hogy koponyájuk csak egy 
ponton csatlakozik a gerincoszlop nyaki 
csigolyájához. Másik jellegzetességük a 
vetélőujj. A négy ujjuk közül az egyiket 
képesek előre vagy hátramozdítani asze-
rint, hogy éppen melyikre van szükségük 
a biztos fogáshoz. A tollszerkezetük is 
egyedülálló a madarak világában. Rend-
kívül puha, lágy szerkezetű tollaik teszik 
lehetővé a teljesen nesztelen repülést 
(ellentétben például a kacsák, fácánok 
kifejezetten hangos röptével). A köz-
vetlenül a fejünk felett elrepülő bagoly 
is észrevétlen marad számunkra, és a 
préda számára is. A köpetelés nemcsak 
a baglyokra jellemző tulajdonság. Az 

emészthetetlen szőrt, tollat, karmokat, 
csontot, vagy kitinpáncélt a baglyok 
általában egy megnyúlt „gombóc” for-
májában rendszeresen visszaöklendezik. 
Fontos támpontot jelentenek e köpetek 
a madarak táplálkozási szokásainak 

vizsgálata során. Képet kaphatunk a 
baglyok táplálékállatainak változatos-
ságáról, egyes időszakok (pl. évszakok) 
szerinti változásáról. 

Gyakran hallani a gyöngybagoly 
(Tyto alba) sikolyszerű hangját télvégi 
estéken, hazafele menet. Mintha egy 
hitchcock-i jelenet elevenedne meg. A 
félelmetes és ijesztő hanghoz egy gyö-
nyörű madár tartozik. Szeme körüli szív 
alakú arcfátyláról, nesztelen, könnyed 
röptéről, rozsdás-szürkés hátáról, va-
lamint világos hasoldaláról könnyen 
felismerhető. Gyöngyös bagolynak is 
mondják, hiszen tollazatát apró, finom 
barna-fehér pöttyök díszítik. Két alfajuk 
él nálunk, az egyik melltollai sötétek, 
míg a másiké csaknem hófehér. Kér-
dezték is már, láthattak-e itt hóbaglyot? 

Hazai állománya az utóbbi időben igen 
lecsökkent, ugyanis Magyarországon a 
gyöngybagoly az emberi településekhez 
kötődik. Templomok tornyaiban, házak 
és gazdasági épületek padlásán költ. 
Megtelepszik magasabb góréban, paj-
tában, sőt nagyobb szalmakazalban is. 
Sajnos a templomok felújításával, a régi 
épületek lebontásával, tetőfelújításokkal 
megszűnnek e hasznos és ritka madarak 
költőhelyei. 

Szintén a padlásokat keresi fel a macs-
kabagoly (Strix aluco), de előszeretettel 
választja költőhelyéül a parkok, fasorok 
idős fáinak természet alkotta odvait. Már 
január végén, februárban megkezdi a 
költést, s mint minden bagoly, a kotlással 
nem várja meg az utolsó tojás lerakását, 
így a fiókák sem egyszerre kelnek ki. 
Ezzel magyarázható az, hogy eltérő fej-
lettségű fiatal madarak találhatók egy 

fészekaljon belül. Az erdei fülesbagoly 
(Asio otus) a leggyakoribb bagolyfaj Ma-
gyarországon. Erdőkbe, fasorokban, árok-
parti bokrosokban, de a falvak, városok 
parkjaiban is szívesen költ. Jellegzetes 
tollfület visel, amelyről a nevét kapta. 
Ezek a „fülek” azonban nem a hallás 
szolgálatában állnak. Talán szerepük a 
rejtőzködésben lehet, valamint az álla-
tok egymás közötti kommunikációját is 
szolgálhatja. Hideg teleken csapatokba 
verődve tanyáznak az épületek közötti 
fákon. Nappal akár 40-50 példányt is 
számolhatunk egy ilyen alvóhelyen.

Az baglyok állománycsökkenéséhez 
hozzájárul a kedvezőtlen időjárás, táplál-
kozó területek szűkülése, a közlekedés 
okozta pusztulás, áramütések, lelövés 
és mérgezés is. Nagy rágcsálópusztítók, 
főként a mezei pockokat tizedelik. Télen 
apró madarakat, köztük leggyakrabban 
verebeket is elejtenek. A kisebb testű 
baglyok kedvelt zsákmányállatai a nagy-
testű rovarok (lótücsök), főként bogarak 
(cserebogár, futóbogarak).

A gyöngybagoly és a kuvik fokozottan 
védett éjszakai madarunk, természetvé-
delmi eszmei értéke 100 000 Ft, az erdei 
fülesbagoly és a macskabagoly is védett, 
eszmei értékük 50 000 Ft. Vigyázzunk 
rájuk! Megtelepedésüket elősegíthetjük 
a padláson, templomtoronyban berepülő 
nyílás biztosításával, mesterséges fészek-
odúk, költőládák elhelyezésével. 

Kuvik

Gyöngybagoly

Macskabagoly

Erdei fülesbagoly

Szeged batS - egyetemi éS töröKKanizSai 
Segédlettel irány a maFl divízió ii. 

A szegedi amerikai foci rajongók legnagyobb örömre a közelmúltban ismét 
rendeztek egy mérkőzését a Felső-Tisza-parti stadionban. Az sZTe eHök se 
(a szeged Bats és az egyetem közös csapata) egy bolgár együttessel, a sofia 
Bears-szel játszott egy barátságos találkozót. A hideg idő ellenére legalább 
háromszázan állták körbe a pályát és figyelték, ahogyan a szegediek meg-
próbálják felvenni a harcot a komoly fizikumú játékosokkal kiálló vendégek-
kel. A denevérek és a medvék touchdownokban és látványos ütközésekben 
gazdag csatáját végül utóbbiak nyerték, a sofia 27-12-es sikerrel távozott 
szegedről. A mérkőzést követően a szegedi csapat játékos-edzőjével, makra 
péterrel beszélgettünk a „tojásfoci” szegedi jövőjéről. 

A Szeged Bats öt évvel ezelőtt, 2006 
decemberében alakult meg, tengerentúli 
mintára választottunk magunknak egy 
kabalaállatot, a denevért. Az egyesüle-
tünk 2009-ben indulhatott először a ha-
zai bajnokságban. A harmadosztálynak 
számító Divízió III-ban húztunk le egy 
teljes idényt, jól is szerepeltünk, hiszen 
majdnem dobogóra állhattunk, de a foly-
tatás elmaradt.

mi volt az oka?
A szezon végén többen jelezték, hogy a 

következő idényben nem tudják vállalni 
a játékot egyéb elfoglaltságuk miatt. Saj-
nos nem csak a csapat létszáma csappant 
meg, hanem a klub anyagi forrásai is. 
A bajnoki részvétel nagyjából fél millió 
forintról indul, ehhez jönnek még az 
utazási költségek, a felszerelés és még 
egyéb tételek. Ezt már nem tudtuk vál-
lalni, ezért nem neveztünk 2010-ben és 
2011-ben sem. A klubunk azonban nem 
szűnt meg, továbbra is edzünk, sőt tavaly 
egyesültünk az SZTE EHÖK SE amerikai 
foci szakosztályával, így most közösen 
tervezzük a jövőt. A keretünk legjobbjai 

persze nem maradtak tétmeccsek nélkül, 
a csapatból 2010-ben tízen Békéscsabára 
igazoltak, idén pedig újabb három játékos 
a szerb Törökkanizsához került. Utóbbi 
klubbal nagyon jó a kapcsolatunk, a 
Sofia elleni találkozóra is kölcsönöztek 
nekünk néhány játékost.

A nyáron egy román csapattal, most 
pedig egy bolgár együttessel ját-
szott az sZTe eHök se. miért él 
jobban a külföldi vonal?
Szezon közben a magyar csapatokkal 

nagyon nehéz leszervezni mérkőzést. 
Egyrészt külön engedélyekre van szük-
ség, másrészt pedig a hazai klubok a 
saját bajnoki találkozóikra készülnek, 
és nem szívesen kockáztatják meg azt, 
hogy esetleg valamelyik meghatározó 
játékosuk egy ilyen meccsen megsérüljön. 
Amikor eldöntöttük, hogy két éves böjt 
után újra tető alá hozunk egy ameri-
kai focimérkőzést Szegeden, akkor már 
célirányosan külföldön keresgéltünk. 
A Bucarest Warriors volt az első csapat, 
amelyre rátaláltunk, később pedig a 
szófiai klub is bejelentkezett. A román 

bajnokkal júliusban játszottunk egy mér-
kőzést, a bolgár együttessel pedig úgy 
egyeztünk meg, októberben látogatnak 
el hozzánk. Bár mind a két szegedi ösz-
szecsapás vereséggel zárult, úgy érzem, 
remek propagandája volt a sportágnak.

A bolgár csapat elleni mérkőzést a 
csípős hideg ellenére is sokan fi-
gyelték. ezek szerint valóban érez-
hető, hogy az amerikai futball egy-
re nagyobb tért hódít hazánkban?
Nagyon örültünk annak, hogy ilyen 

sokan voltak kíváncsiak ránk, ez is azt 
jelenti, hogy érdemes csinálnunk. Pörgős, 
látványos és izgalmas a játék. A sportág 
őshazájában a szabályokat folyamatosan 
úgy alakítják, hogy minél inkább eladha-
tó legyen az emberek számára. Az Egye-
sült Államokban nyolcvan évig a baseball 
volt a sportok csúcsa, az utóbbi húsz 
évben viszont már az amerikai foci felé 

billeg a mérleg nyelve. Óriási pénzeket 
öltek bele, mindent profin szerveznek, a 
sportág pedig valóban egyre népszerűbb 
már Európában is. Nem véletlen, hogy az 
NFL nagy döntője, vagyis a Superbowl 
a világ legnézettebb sporteseménye. A 
tapasztalatom viszont az, hogy ennek 
ellenére idehaza tíz járókelőből kilenc 
még most sem ismeri a sportágat. 

A magyar bajnoki rendszer hogyan 
néz ki?
A Magyar Amerikai Football Szövetség 

nem is olyan régen átszervezte a baj-
nokságot. A legjobb hazai együttesek a 
Budapest Wolwes és a Budapest Cowboys 
egy kiemelt ligában, a HFL-ben szere-
pelnek, míg a többiek a Divízió I-ben és 
a Divízió II-ben. Ha az erőfeszítéseink 
sikerrel járnak, akkor 2012-től az utóbbi 
osztályban folytatnánk. 

Ha már szóba került a jövő, akkor 
mi tartogat a szegedi amerikai fut-
ball számára?
Az egyetemi kapcsolatnak köszön-

hetően toborzókat tartottunk, így csat-

lakozott hozzánk tíz-tizenöt új játékos. 
A célunk az, hogy a régi mag alkotta 
csapatba beépítsük őket, így a követ-
kező idényben visszakerülhetnénk a 
hazai körforgásba. November elején dől 
el, hogy indulhatunk-e a bajnokságban. 
A terveink szerint a törökkanizsai csa-
pattal közösen versenyeznék a magyar 
és a szerb ligában is.

A sportág magyar térhódítása a 
médiában szembetűnő, hiszen a 
különböző televíziós sportcsatorná-
kon már magyar kommentárral is 
meg lehet nézni az nFl és az ameri-
kai egyetemi liga mérkőzéseit. Aki 
szegeden kedvet kap hozzá, hogy 
kipróbálja magát élesben, az hol 
keresse az együttest?
Az Etelka soron edzünk minden ked-

den és csütörtökön, sötétedéstől függően 
délután 17 vagy 18 órától. Hamarosan 
azonban bevonulunk a terembe és meg-
kezdjük az alapozó munkát, hiszen tö-
retlenül bízunk abban, hogy jövőre már 
újra szerepelhetünk a bajnokságban.

Sport

Szeged Bats
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14 éves függetlenségét ünnepelte Algyő 
Algyő Napján a nagyközség az 1997-es 

Szegedtől való leválását, visszaszerzett 
függetlenségét, az önálló önkormányza-
tiságot ünnepli. Idén szeptember 30-án 
a faluházban rendezett ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen Herczeg József polgár-
mester köszöntötte az algyőieket, majd 
átnyújtotta a nagyközség díjait az arra 
érdemesnek ítélt személyeknek. 

Dr. Piri József Algyő önállóvá válásáért 
kifejtett tevékenységéért, a település 
gazdasági-társadalmi fejlődéséért, kö-
zösségek életre hívásáért, a lakosság 
életminőségének folyamatos javításáért, 
Algyő kistérségi kapcsolatainak kiépíté-
séért, polgármesterként végzett két év-
tizedes szolgálatáért Algyő Nagyközség 
Díszpolgári címben részesült. 

Algyő Községért kitüntetésben része-
sült Ifj. Vidács László a lakosság érde-
kében végzett munkájának és Boldizsár 
András, az algyői Római Katolikus Egy-
házközség szolgálatában végzett tevé-

kenységének elismeréseként. Művészeti, 
kulturális, közéleti tevékenységének el-
ismeréseként Alkotói Díjat vehetett át Be-
reczné Lázár Nóra, Elismerő Oklevélben 
részesült az oktatás és nevelés területén 
végzett kimagasló tevékenysége elisme-

réseként dr. Dózsa Györgyné, a sport te-
rületén elért kiemelkedő tevékenységéért 
Győrfi Tamás, a közszolgálatban végzett 
tevékenységéért Makán Ferencné, a sport 
területén kiemelkedő tevékenységének 
elismeréseként Tamás Ferenc. 

Mozgáskorlátozottak találkozója Sándorfalván
Minden évben szeptember hónapban 

rendezik meg a Mozgáskorlátozottak Me-
gyei Találkozóját. Ebben az esztendőben 
Sándorfalva városban működő csoport 
vállalta magára ezt nagyon szép, de rend-
kívül nehéz feladatot. A találkozón közel 
800 mozgásában tartósan akadályozott 
ember vett részt, 26 településről. 

A megjelenteket Kakas Béla, Sándor-
falva város polgármestere köszöntötte, 
majd Tóth Margit a Mozgáskorlátozottak 
Csongrád Megyei Egyesületének elnö-
ke üdvözölte a mozgásukban tartósan 
akadályozott embereket, kiemelte: ez a 
találkozó már a 15. alkalommal került 
megrendezésre. 

Ezt követően vette kezdetét az igazi 
kikapcsolódás.  Elsőként a Sándorfalvi 
Budai Sándor Citerazenekar szórakoz-
tatta a jelenlévőket, majd a Sándorfal-

vi Városi Énekkar Kamarakórusa adott 
színvonalas műsort. Nagy sikert aratott 
a Kalamajka tánccsoport is, akik többek 
között spanyol táncot, sramlit, és „apáca 
só”-t adtak elő. Ezt követően az általános 
iskolásoké volt a főszerep, a  Sándorfalvi 
Térségi Alapfokú Művészet Iskola tanulói 
által alkotott Menyétek zenekara lépett 
a színpadra, továbbá Kucser Lotti és 
Varga Rebeka énekkel  kápráztatta el a 
mozgáskorlátozott embereket. A Szeged 
Linedance Klub western tánccal lépett 
fel, őket követte az Árendás Néptánc-
együttes, végül, de nem utolsó sorban 
a Carmen Flamenco tánccsoport zárta 
a délelőtti kulturális programot.  

Az ebéd elfogyasztása után jött a nap 
„eseménye”: a Gördülő tánccsoport fel-
lépése. Amint a függöny mögül előgör-
dültek, máris tapsolni kezdett a több 

száz fős vendégsereg.  A több mint fél 
órás bemutató ideje alatt zúgott a taps. 
Rendkívül ügyesek voltak a „gördülősök”, 
a tőlük megszokott színvonalon adták 
elő műsorukat.

Citerástalálkozó Üllésen

Üllésen a Déryné Kulturális Központ-
ban 2011. október 15-én, szombaton 18 
órától kerül megrendezésre a II. Térsé-
gi Citerástalálkozó. A hagyományőrző 

jelleggel megtartott rendezvényen az 
üllési, a ruzsai, a forráskúti, a kisteleki, 
a bordányi citerazenekar összesen 100 
fővel képviselteti magát.

Szőregi Szerdák
A szőregi Kossuth Lajos Iskola udvarán, 

2011 nyarán átadott műanyag borítású 
sportpályán 6 csapat részvételével szer-
dánként felnőtt kispályás labdarúgó 
bajnokság kezdődött.  A Szőregi Szerdák 
elnevezésű torna őszi fordulóján a bajnoki 
címért öt héten keresztül folytatódnak 
a küzdelmek. 

első forduló eredményei:
Szigeti Fiatalok – N-Tell FC 7:0; 
Szőreg- Sziget Old Boys 3:4; 

Deszki Oroszlánok- Mahacskala FC 1:3; 
második forduló eredményei:
Szőreg-Szigeti Fiatalok 3:0; 
Deszki Oroszlánok-Sziget Old Boys 2:3;
N-Tell FC- Mahacskala FC 1:2

Tabella: 
1. Mahacskala FC - 6 pont; 2. Sziget Old 

Boys - 6 pont; 3. Szigeti Fiatalok - 3 pont; 
4. Szőreg - 3 pont; 5. Deszki Oroszlánok 
- 0 pont; 6. N-Tell FC - 0 pont

Recept

aranygaluSKa 
Hozzávalók: 
A tésztához:
1/2 kg liszt
10 dkg cukor
2 dkg élesztő
2 tojássárgája
3 dl tej
6 dkg zsír
5 dkg vaj
Hintéshez:
20 dkg dió
15 dkg cukor
5 dkg vaj
öntet:
vaníliapuding
5 evőkanál cukor
vaníliáscukor
1 l tej

elkészítés: 
Kovász: 1 dl langyos tejbe csapott 

evőkanál cukrot, 1 csomag élesztőt és 
3 evőkanál lisztet rakunk, és védett 
helyre tesszük. 

A tojássárgáját cukorral elkeverjük, 
2dl tejben csipetnyi sót oldunk és hoz-
záöntjük. 

A lisztet egy tálba tesszük, a közepébe 
mélyedést csinálunk, majd beleöntjük a 
kovászt (ha már megemelkedett) és a tojá-
sos tejet. Ha jól eldolgoztuk, hozzáöntjük 
az olvasztott vajat, és egy órán át meleg 
helyen kelni hagyjuk. Egy tortaformát 
(vagy magasabb falú tepsit) kikenünk 
zsírral, és meghintjük a cukros dióval 
(épp csak amennyit felvesz a zsír). Ha 
a tészta megkelt, pogácsaszaggatóval 
kiszaggatjuk, és egy réteget a tortafor-
mába teszünk. Ezt megszórjuk a cukros 
dióval, és olvasztott vajat csurgatunk rá. 
Mindezt addig ismételjük, amíg el nem 
fogy a tészta, és a legfelső réteget bőven 
megszórjuk. 20 percig állni hagyjuk, 
majd előmelegített sütőben kb. 30 percig 
250 C fokon megsütjük. 

Az öntetet a vaníliapuding elkészítése 
szerint megfőzzük, majd tetszés szerint 
hidegen, vagy melegen tálaljuk. 

Egy apró tanács: hogy elkerüljük az 
öntet becsomósodását, addig kell kever-
getni, amíg ki nem hűl.

A recept a Deszki Magyar-Német-Fla-
mand Baráti Kör „Így főzünk mi és bará-
taink” kiadványában jelent meg.

rövid híreK a KiStérSégből

átnevezéS előtt 
a leállóSáv

Számos, nem egy esetben halálos sérü-
léssel végződő baleset történt az elmúlt 
években az autópályák leállósávjain. A 
szakemberek arra a következtetésre ju-
tottak, hogy sok közlekedő nem ismeri 
a leállósávra vonatkozó szabályokat, sőt 
már a sztráda e részének elnevezése is 
megtévesztő. A KRESZ pontosan rögzíti 
a leállósáv használatának szabályait, és 
a közelmúltban országos kampány is 
zajlott a nagyobb biztonság érdekében.

Óriásplakátok, hirdetések a médiában, 
figyelemfelhívó feliratok az autópályák 
tájékoztató tábláin. Nemrég e módsze-
rekkel igyekeztek felhívni a közlekedők 
figyelmét a leállósáv szabályos hasz-
nálatára, de szigorúbb lett a rendőri 
ellenőrzés is. Az elmúlt években gya-
korlattá vált ugyanis a leállósávot elő-
zésre, folyamatos haladásra használni, 
így viszont a szabálykövetők kerültek 
súlyos életveszélybe.

A KRESZ tavaly januárban életbe lé-
pett módosítása szerint a leállósávon 
folyamatosan haladni, megállni és vá-
rakozni is tilos, eltekintve a forgalmi 
akadályoktól és néhány speciális esettől. 
Ilyen, ha egy jármű műszaki okból kép-
telen tovább haladni. A forgalmat ellen-
őrző, útfenntartó, úttisztító, az elromlott 
autót elszállító vagy javító járművek 
is igénybe vehetik a sávot, akárcsak a 
megkülönböztető jelzésüket használók. 
Mehetnek a leállósávban azok is, akik a 
forgalmi sávokban folyamatosan haladó 
járművek közé szeretnének besorolni. 
Minden említettre vonatkozik azonban, 
hogy a leállósávot a lehető legrövidebb 
időn belül el kell hagyniuk.

Fokozott figyelmet kíván a leállósávon 
való tartózkodás. Az autóval teljesen le 
kell húzódni az út szélére, bekapcsolni 
a vészvillogót, felvenni a láthatósági 
mellényt. Az elakadásjelző háromszöget 

ki kell helyezni a jármű mögött mintegy 
150 méterre. A sofőrnek és az utasoknak 
a segítség megérkezéséig, a probléma 
elhárításáig a szalagkorlát mögött kell 
tartózkodniuk, elkerülendő a súlyos ki-
menetelű gázolásokat.

A szakemberek szerint az utóbbi idő-
ben elszaporodott problémák egyik oka 
maga a „leállósáv” elnevezés. Ez ugyanis 
sok autóssal feledteti a KRESZ-ből ta-
nultakat. Egy javaslat vészsávra, vagy 
üzemi sávra „keresztelné” át a leállósávot, 
ezzel is jelezve, hogy ott csak speciális 
esetekben szabad a haladás, a megállás 
vagy a várakozás.

Közlekedés
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