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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Több mint 100 millió forintból épülhet 
új óvoda, és ami nagyon fontos, eddig 
még nem létezô bölcsôde a községben – 
mondta az ünnepélyes alapkôletételen 
Botka László. Örömmel tapasztalhatom, 
hogy a Szeged környéki települések 
szinte mindegyikén zajlanak oktatási 
fejlesztések. Intézményeket újítanak fel 
a települések, több helyen pedig teljesen 

új iskola épül. Az is öröm, hogy az iskolák 
fejlesztése mellett néhány településen 
óvodák, bölcsôdék is épülnek. Ez elsô-
sorban annak köszönhetô, hogy egyre 
több gyermek él ezeken a településeken 
és ez szükségessé tette a fejlesztéseket. 
Szeged lakossága az elmúlt 6 évben 8 
ezer fôvel bôvült és ez a tendencia jel-
lemzô a környékbeli településekre is. Ez 
mindenképpen az elmúlt idôszak fejlô-
dését mutatja, tette hozzá Botka László.

A térség országgyûlési képviselôjeként 
örömmel fogadtam, hogy a bordányi 
önkormányzatnak minden évben volt 
valami fejlesztési ötlete. Többek között 
elkészült az Bordányt Üléssel összekötô 
kerékpárút, új szociális otthon épült a 
településen, bôvült a védônôi hálózat. 

Ennek az új beruházásnak a forrása a 
Dél-alföldi Regionális Operatív Program. 
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nács társelnökeként örömmel nyújtottam 
támogatást ehhez a beruházáshoz is.

Botka László hangsúlyozta, a térség fej-
lesztése tovább folytatódik. Néhány évvel 
ezelôtt Szegeden és néhány környékbeli 
településen az ISPA program kereté-

ben megoldottuk a csatornázást. Most 
Homokhátság települései következnek. 
Bordány is pályázott csatornára, az elsô 
körön már túljutott, a remények szerint 
rövidesen meg tudják kötni a támogatási 
szerzôdést és a következô években itt is 
ki tud épülni a teljes csatornarendszer.

Egy felújításról és egy építésrôl szól 
ez a pályázat mondta Balogh Ferenc az 
alapkô letételekor. Felújítjuk a 100 férô-
helyes óvodát. A beruházás keretében új 
padlóburkolatok kerülnek a termekbe, 
kicserélik a villanyvezetékeket, a nyílá-
szárókat, korszerûsítik a fûtést, valamint 
festésre is sor kerül. A pénzbôl az udvari 
játékok felújítására is fordítanak majd. 
Az óvoda mellett pedig egy új, 10 férô-
helyes bölcsôde épül. A tervek szerint a 

beruházás jövô év áprilisára készül el és 
utána vehetik birtokukba a gyerekek a 
felújított, illetve az új épületet. Az alapkô 
letétele után szinte azonnal elkezdi a ki-
vitelezô a munkát, hogy tartani tudják a 
határidôt. Bízom benne, hogy idôben és 
megfelelô minôségben tudják teljesíteni 
a feladatot, tette hozzá a polgármester.

Az új bölcsôdére nagy szüksége van a 
településnek. Bordány lakossága az el-
múlt években folyamatosan emelkedett 
és növekedett a gyermeklétszám is. Ezért 
indították be a családi napközit, de igény 
van a bölcsôdei férôhelyek bôvítésére is. 
Balogh Ferenc hangsúlyozta, reményeik 
szerint a település létszáma a továbbiak-
ban is nôni fog és az elkövetkezendô idô-
szakban újabb bôvítésekre lesz szükség.

Putnik Lázár polgármester az alapkô 
letételekor elmondta, a beruházás ötlete 
nagyon hosszú idôre nyúlik vissza, hi-
szen elôször 2006-ban, a választási fel-
készüléskor fogalmazódott meg az igény: 

a helyi civil egyesületeknek kell egy 
olyan hely, ahol a mûködésük biztosított 
és megfelelô körülmények között tudnak 
dolgozni. Ez akkor a választási anyagba 
is bekerült. A tervek akkor kezdtek való-
sággá válni, amikor az önkormányzat a 
Csongrád Megyei Közgyûlés pályázatán 
pénzt nyert a tervek elkészíttetésére. A 
következô lépést 2008-ban tudta meg-
tenni a település, amikor a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség „Közösségi terek és 
információs pontok infrastrukturális 
fejlesztése” címû kiírására benyújtotta 
pályázatát, amely végül eredményes lett 
és 50 millió forintot nyert Újszentiván. A 
település önerejéhez az Önkormányzati 
Minisztérium 2,8 millió forintot biztosí-
tott szintén pályázati úton. A támogatási 
szerzôdést 2009. júniusában írták alá 
és októberben már a munka is elindult.

Az elsô ütemben a Civil ház új szár-
nya épül fel, addig a régiben a különféle 
csoportok, egyesületek tovább tudnak 

dolgozni. Utána ôk az iskolában, illet-
ve a sportcsarnokban kapnak helyet és 
a terepet teljes egészében a munkások 
veszik át.

A közel 260 m2-es épületben iroda, in-
formációs pont, 2 többfunkciós tér, tároló 
helyiség, teakonyha, akadálymentesített 
WC, babakocsi tároló és pelenkázó kap 
majd helyet. A pályázati pénzbôl az épü-
let bútorozására, valamint az udvar egy 
részének parkosítására is jut majd. 

A közösségi házban kapnak helyet 
a különféle programok, klubok, össze-
jövetelek, de itt tart ügyfélfogadást majd 
a falugazdász, a körzeti megbízott és a 
munkaügyi központ is. A polgármester 
elmondta, egy olyan helyet akarnak lét-
rehozni, ahol nem csak helyük lesz a ci-
vileknek, hanem érdemi és eredményes 
munkát tudnak végezni. A tervek szerint 
egy év múlva már a különféle szerveze-
tek, egyesületek népesítik majd be az új 
közösségi házat.

Újszentiván egy nagyon szép fejlôdési 
pályán lévô település, mondta Újhelyi Ist-
ván államtitkár, a térség országgyûlési 
képviselôje. Jó a helyi közösség és csak 
egy létesítmény hiányzik a településrôl, 
ez a közösségi ház, ahol a civil szerveze-
tek helyet kaphatnak és biztosítottak a 
mindennapi mûködésük feltételei. Ezért 
is tartottam fontosnak, hogy beadjuk ezt 
a pályázatot és nyerjünk vele.

A képviselô elmondta, minden új-
szentiváni pályázat sorsát figyelemmel 

kíséri és folyamatosan lobbizik azért, 
hogy azok sikeresek legyenek, hiszen 
Magyarország szinte minden települése 
startvonalra áll egy-egy pályázatnál. Az 
elmúlt években nagyon jó kapcsolatot 
alakítottak ki Putnik Lázár polgármester-
rel, rendszeresen beszélnek az aktuális 
ügyekrôl és minden segítséget megad, 
hogy eredményes legyen. Egy-egy ilyen 
alapkôletételkor, vagy átadáskor pedig 
nagyon boldog vagyok, hisz sikereket 
értünk el – tette hozzá Újhelyi István.

Újszentiván egy jól pályázó település, 
mondta a képviselô. Nem csak ezen a 
kiíráson, hanem sok más pályázaton 
is sikereket ért el. Az elmúlt években 
13 pályázaton nyert a település, vagy 
az önkormányzat, vagy civil szervezet, 
vagy valamilyen vállalkozás. Összesen 
több mint 170 millió forint érkezett így 
Újszentivánra. Ez az eredmény a hasonló 
méretû települések között kifejezetten 
kiemelkedônek számít.

UnióS pénzbôl 
Szépül meg
Szeged

Vidékfejlesztés  3. oldalfejlesztés 4. oldalRiPORt  2. oldal

Négy területre közel 700 millió forint vidék-
fejlesztési támogatás érkezik a Dél-alföldre.

vidéKfejleSztéSi
támogatáS érKeziK 
térSégünKbe

KözöSSégi ház épül
ÚjSzentivánon

megÚjUló óvoda éS Új
bölcSôde bordányban

Településfejlesztés

Intézményfejlesztés

Pár év múlva szinte 
rá sem lehet majd 
ismerni a belvá-
rosra.

Több mint 60 millió forintból épül meg Újszentiván legújabb beruházása, az új közösségi ház.  Az összeg nagy részét 
pályázaton nyerte el az önkormányzat. Az épület alapkövét október 18-án tették le, az építkezés szinte azonnal meg-
kezdôdött. A település lakói és civil szervezeti a tervek szerint 1 év múlva vehetik birtokukba az új közösségi házat.

Folyamatosan fejlôdô település Bordány. Ezt jól jelzi, hogy egyre több kisgyermek él a faluban. A gyerekszám 
emelkedése pedig megteremtette az igényt az óvoda fejlesztésére, bôvítésére, valamint egy új bölcsôde felépítésé-
re. A beruházás a napokban indult, mivel a szükséges pénzt az önkormányzat pályázati úton elnyerte. Az épület 
alapkövét Balogh Ferenc polgármester és Botka László, a térség országgyûlési képviselôje tette le október 21-én.

polgármeStereK a KiS-
térSégi tárSUláSról
A kistérségi összefogásnak köszönhe-
tôen jelentôsen 
fejlôdött 
oktatás és 
a szociális 
ellátás.

Pályázati Pénzbôl új közPon t éPül a ci v ilek nek

Putnik Lázár polgármester

Balogh Ferenc, Botka László

Bodó Imre, Ujhelyi István, Putnik Lázár



Aki régen járt utoljára a Tisza-parti Általános Iskola környékén, máris okkal lepôdik meg a látványos megújuláson. 
Pedig a közel 600 millió forintos beruházás – ebbôl 400 millió uniós forrás, a többi az önkormányzati önrész - csak 
2010 végén zárul le. Addigra az iskola a benne nevelkedôk minden igényét kielégítô, korszerû intézménnyé válik.

a tiSza-parti általánoS 
iSKola Új KorSzaKa

polgármeStereK a KiStérSégi tárSUláSról

Hajdan, 113 éve Újszeged elsô iskolája 
volt a Tisza-parti. Az öreg épület az át-
építéssel sem tûnik el teljesen. Fele, két 
tanteremmel, megmarad és megújul. A 
lebontott épületrész helyén már áll az új 

tornacsarnok, melyhez fejlesztôszoba is 
tartozik. Ahol pedig az évszázados és a 
modern ház találkozik, két tanterem és 
két csoportszoba kap helyet. Padlótól 
a mennyezetig nyúló ablakaik alig áll-
ják útját a fénynek, nem meglepô hát, 
hogy az egyik új tantermet rajzokta-
tásra szemelték ki. A régi tornaterem, 
ami a hatályos szabványok szerint ma 
már tornaszobának számít, megmarad, 
megújul, ezt használják majd az alsósok 
és a szomszédos óvodában cseperedôk. 

Nem marad érintetlenül az iskola 
másik, 1969-ben átadott épülete sem. 
Szerkezetében teljesen átépül, a modern 
igényekhez idomul – mondja Samuné 

Lázár Éva igazgató. Az átalakítás nyo-
mán a mindenhol érzékelhetô zsúfoltság 
megszûnik, hiszen a jelenleg egyforma 
nagyságú tantermek helyén a mûveltség-
területek térigényéhez igazodva külön-
bözô méretû osztály- és szaktantermek 
jönnek létre. Nagyobb lesz a könyvtár, 
egy helyett két informatikatermet ala-
kítanak ki, valamint a fôzôkonyha ki-
költözésével megnô az aula is. Akkora 
azért nem lesz, hogy például iskolai 
ünnepélyeken elférjen benne mind a 
460 nebuló. Ünneplésre, iskolai rendez-
vényekre ott lesz az új tornacsarnok, mint 
megfelelô nagyságú közösségi tér, így 
megszûnik az a groteszk állapot, hogy 

az iskolai ünnepségeket rossz idô esetén 
az iskolarádión keresztül, vagy kétszer 
kell megtartani, hogy egyszer mindenki 
részt vehessen rajtuk.

Az elôírásoknak megfelelôen mind 
az új, mind a megújuló épület akadály-
mentes lesz. Két irányba nyíló liftek, 
rámpák segítik majd a mozgásukban 
korlátozottak közlekedését az egykor 
szinteltolódásokkal fölhúzott iskolában.

Az építkezés próbára tesz tanárt, diá-
kot és szülôt is. Az igazgatónô azt mondja, 
elôrelátó, gondos szervezés szükséges 
ahhoz, hogy a most használt épületrész 
átalakítása idején is zökkenômentesen 
folyjék a tanítás.

Az új tornacsarnok és a hozzá tartozó 
épületrészek átadási határideje 2010. 
június 30-a. Az 1969-ben átadott iskola-
épület átalakítása a tervek szerint 2010 
végére lesz készen. Máris megjósolható, 
hogy a felújítás nyomán népszerû in-
tézmény marad a Tisza-parti Általános 
Iskola, ahol – a csökkenô gyermeklét-
szám ellenére - most is két osztály van 
minden évfolyamon. Leszámítva a 3. 
osztályt, mert abból három is összejött. 
A színvonal megtartásához és emelésé-
hez pedig ezentúl nem csak a tanítók, 
tanárok szakértelme, tudása, hanem 
az oktatás körülményei is jelentôsen 
hozzájárulnak majd. 

Deszk mindig az együttmûködés híve 
volt. Simicz József polgármester lapunk-
nak elmondta, hogy 2000-ben Tiszasziget, 
Újszentiván és Kübekháza részvételével 
alapították meg a Tisza-Marosszögi Ön-
kormányzati Társulást. A négy falu és 
Szeged együtt pályázott konzorciumban 
annak idején a szennyvízhálózati rend-
szer kialakítására. Ezzel a hatalmas, 
közel húszmilliárd forintos beruházással  
100 százalékban csatornázottak lettek 
a települések. Deszk alapítója volt 2004 
júliusában a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulásnak.

- Mi maximálisan kistérségpártiak 
vagyunk! – hangsúlyozta Deszk elsô em-
bere. -- Hogy milyen elônyünk származik 
ebbôl? A kistérséggel közösen mûködtet-
jük magas színvonalon az óvodát és az 
iskolát. Mindez nem csupán szakmailag 
jelent elôrelépést, de kevesebb pénzbe is 
kerül az oktatási rendszer mûködtetése 

– magyarázta Simicz József. Ugyanígy – 

tette hozzá – a szociális szférában is nívó-
sabb és olcsóbb a rendszer üzemeltetése. 
A családsegítô, jóléti hálózatot röszkei 
központtal mûködtetik – több tízmillió 
forinttal kevesebbôl, mint korábban. En-
nek ellenére vitathatatlan: szakmailag 
elôrébb járnak, mint évekkel ezelôtt. 
Köszönhetô ez többek között azoknak a 
közös, kistérségi tanfolyamoknak, ami-
ket például a gondozóknak szerveznek. 

– A kistérség Szeged holdudvarát jelenti. 
Deszk minden téren ezer szállal kötôdik 
a megyeszékhelyhez, ami infrastruk-
turálisan rengeteget jelent a falunak. 
Például több mint tíz esztendeje van 
kerékpárút Deszk és Szeged között, de 
élvezzük a kábeltelevíziózás minden 
elônyét is – sorolta a példákat a polgár-
mester, aki szerint a szegedi kistérség 
fejlôdése nem csupán infrastrukturális, 
kulturális, szociális és oktatási téren 
jelentôs, de népességi szempontból is. 
Simicz József büszkén mondta, hogy 
Deszken folyamatosan nô a lakosság 
létszáma, ugyanis sokan költöznek ki 
Szegedrôl a faluba, melynek a lélekszáma 
mára elérte a 3500 fôt. A letelepülôk ko-
moly egzisztenciával rendelkeznek, így 
nem véletlen, hogy Szeged után Deszk 
a második az egy fôre jutó személyi 
jövedelemadó tekintetében a megyében. 
Simicz szerint nagyon fontos, hogy a kis-
térség Polgármesteri Tanácsában nincs 
diktátum, itt mindenkinek, így Szeged 
polgármesterének is egy szavazata van. 
Amúgy a döntések konszenzussal szület-
nek. A deszki polgármester összefoglalva 
azt hangsúlyozta: a többcélú társulás 
azért fontos és nélkülözhetetlen, mert a 
települések önállóan már nem, vagy csak 
nagyon nehezen tudnák ellátni azokat a 
feladatokat, amiket a kistérség felvállal.

A kistérségi fenntartású oktatási in-
tézmények zászlóshajója a sándorfalvi 
iskola, ahol több mint hatszáz gyermek 
tanul. Ezt Kakas Béla mondta lapunk-
nak. Sándorfalva polgármestere szerint 
a térségi, kistérségi gondolkodás alap 
kell, hogy legyen mindazoknak, akik 
felelôs embernek tartják magukat. Az 
iskolafenntartó Szegedi Kistérség Több-
célú Társulásról csak jó tapasztalatai 
vannak Kakas Bélának. Elmondta: nem 
csupán a szakmai munka, a színvonal 
emelkedett az iskolában, de a kontroll 
is magasabb szintû lett. A polgármester 
szerint a kistérségi együttmûködést jól 
lehet alkalmazni a turisztikában is. A 
társulás pályázott és nyert a Szegedtôl Ó-
pusztaszerig tartó kerékpárút kiépítésére. 
Természetesen a bicikliút Sándorfalvát 
is érinti. Kakas Béla úgy tudja, hogy a 
tervek már készülnek, s jövôre indul 
a beruházás. Ennél talán lényegesebb, 
hogy kistérségi pályázatnak köszönhe-

tôen épül új iskola 600 millió forintból 
Sándorfalván. Ez is a társulás hozadéka. 
Sándorfalva elsô embere szerint kiváló 
konzultációs lehetôség a polgármesterek 
tanácsa, melyen tapasztalatokat lehet 
gyûjteni, szerezni és cserélni.

Molnár Róbert is rendkívül fontos-
nak tartja a személyes kapcsolatokat, de 
ô ezt kibôvítené. Szerinte nem csupán a 
polgármestereknek kellene idôrôl idôre 
találkozniuk a kistérségben, hanem pél-
dául a települési képviselôknek, a mûve-
lôdési házak igazgatóinak és másoknak 
is. Mert a jövô útja csak az összefogás 
lehet – vallotta Kübekháza polgármes-
tere. – A kistérségi társulás jogi kereteit 
megteremtettük ahhoz, hogy a céljain-
kat elérjük. Ám azon túl kellene lépni, 
hogy szimplán gazdasági célok mentén 
mûködjön a Szegedi Többcélú Kistérség 
Társulás, ami egyébként az ország egyik 
legjobban mûködô kistérségi társulása 

– hangsúlyozta Molnár Róbert, aki sze-
rint többre lenne szükség, hogy az érté-
keinket megmutassuk. – Természetesen 
ebben az ínséges, nehéz gazdasági hely-
zetben nagyon jó célt szolgál a kistérség 

azzal, hogy racionalizál és fenntartja az 
oktatási és szociális intézményeket. Én a 
racionalitás híve vagyok! – jelentette ki 
Molnár Róbert. Szerinte nagyon jó ötlet 

– persze nem újkeletû, mert az Egyesült 
Államokban ez már évtizedek óta elfoga-
dott és mûködik –, hogy vannak utazó pe-
dagógusok és a gyerekeket iskolabusszal 
szállítják iskolába. Természetes – mondta 

–, hogy ha valahol drasztikusan csökken 
a gyermeklétszám, ott be kell zárni az 
iskolát, mert lehetetlenség a mûködését 
finanszírozni. Ismeretes, a kübekházi 
gyerekek a kistérségi fenntartású szôregi 
Kossuth Lajos Általános Iskolába járnak. 
Kistérségi pályázatnak köszönhetôen 
nyert Kübekháza nemrégiben egy több 
mint hatmillió forintba kerülô, kilenc 
személyes mikrobuszt, amit januártól 
a lakosság szolgálatába állítanak majd.

Röszke is nyert már ilyen pályázaton 
egy gépjármûvet, amit a tanyagondnokok 
használnak – mondta Borbásné Márki 
Márta. Hogy mit jelent a kistérség a 
határmenti falunak? Lehetôséget – hang-
súlyozta a röszkei polgármester asszony. 

Oktatásfejlesztés

Riport

 113 éves hagyom á n y, 21. századi megújul ás
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Épül a Tisza-parti általános iskola új szárnya

Folytatás a 3. oldalon

Samuné Lázár Éva igazgató

Tisza-parti általános iskola látványterve Tisza-parti általános iskola látványterve

Molnár Róbert kübekházi polgármester szerint a Szegedi Többcélú Kistérség Társulás az ország egyik legjobban 
mûködô kistérségi társulása, mely még mindig nagy lehetôségeket rejt. A lapunk által megkérdezett polgármeste-
rek szerint a kistérség szakmai fejlôdést hozott az oktatásban és a szociális ellátásban, ráadásul az összefogással 
kevesebb pénzbôl mûködtethetôek a fenti rendszerek.   

Simicz József
Deszk polgármestere

Kakas Béla
Sándorfalva polgármestere

Molnár Róbert
Kübekháza polgármestere

Borbásné Márki Márta
Röszke polgármestere
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Szôreg pezsgô kulturális élete immár országszerte híres, fôként a Szôregi 
Rózsaünnep miatt, de a szôregi csata minden évi újravívása is sokakat vonz. 
Mindezt látva, felmerült az igény, hogy e két nagy rendezvény, valamint 
számos további kisebb esemény megfelelô helyet kapjon a településen. A 
hely, a homokbánya, adott volt, ehhez megszülettek az ötletek, végül a meg-
valósításhoz sikerült megtalálni a forrást is.

nyári-téli ren-
dezvényKözpont 
épül Szôregen

666 millió forintoS vidéKfejleSztéSi
támogatáS érKeziK térSégünKbe

Szôreg 25 mil-
lió forintnyi uniós 
forrást nyert a be-
ruházáshoz, mely-
nek összértéke 65 
mill ió for int. A 
homokbányából 
így szabadidôpark 
lesz, mely méltó 
helyszínül szolgál 
majd például a Ró-
zsaünnephez.

A projekt során rendbe teszik a Nádas-tavat és környékét, valamint nézôtér és egy 
mobil színpad is épül. Ujhelyi István, Szôreg országgyûlési képviselôje, valamint 
Iványi Aurél önkormányzati képviselô az ókori görög színházakéhoz hasonlítja a 
készülô nézôteret. Az építéshez hatalmas mennyiségû földet hordtak a homokbá-
nyába. A lejtôbe vájt, lépcsôzetes, családbarát lelátón mintegy kétezer ember fér el.

Ami a színpadot illeti, a rendezvényszezon kezdetén könnyen és gyorsan fölépít-
hetô lesz, az idény végén pedig ugyanolyan könnyen el lehet bontani. A színpadhoz 
megvásárolják a szükséges világosítást és hangosítást. A terület telente sem lesz 

kihasználatlan: ha 
elég hó hullik, Szô-
reg apraja-nagyja 
szánkózhat itt. Az 
ötletgazdák bízvást 
remélhet ik tehát , 
hogy ha elkészül, az 
új szabadidôpark nem 
csak a híres Rózsaün-
nep méltó helyszíne, 
de a szôregiek egyik 
kedvenc helye is lesz.

A program intézkedéseinek célja a 
versenyképesebb mezôgazdaság, a kör-
nyezettudatos tájgazdálkodás és az él-
hetôbb vidék feltételeinek megteremtése 
a sikeres vállalkozások támogatásán 
keresztül. A fejlesztési elképzelések ki-
vitelezése során együttmûködnek a tele-
pülési önkormányzatok, vállalkozások és 
civil szervezetek, így valóban alulról jövô 
kezdeményezések valósulhatnak meg. 
A pályázatokat folyamatosan bírálják 
el, mondta Ujhelyi István. A legutóbbi 
támogatási döntés 4 részterületet érintett.

1. A vidéki örökség megôrzését, 
melynek céljai közé tartozik a települések 
képének, környezetének javítása, a zöld 
területek megóvása, megújítása. Ezekre 
a célokra egyházak, Magyarországon 
bejegyzett non-profit jogi személyek, 
valamint a települési önkormányzatok 
és társulásaik pályázhattak. 

Szeged és térsége területén a hátrá-
nyos helyzetû településeken (Bordány, 
Dóc) a megítélt támogatás összege: 
11.937.295 millió Ft, a nem hátrányos 

helyzetû területen (Algyô, Deszk, Do-
maszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfal-
va, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, 
Zsombó) pedig 58.109.138 millió Ft volt.

2. Falumegújítást és –fejlesztést, 
melynek célja a települések társadalmi, 
gazdasági vonzerejének növelése. A ked-
vezményezettek csoportjába a non-profit 
szervezetek, önkormányzatok, önkor-
mányzati társulásaik és egyházi jogi 
személyek tartoztak.

Szeged térségében erre a pályázati 
célra a hátrányos helyzetû településeken 
összesen 43.065.831 millió Ft-ot ítéltek 
meg, míg a nem hátrányos helyzetû te-
rületeknek 235.981.217 Ft jutott.

3. Mikrovállalkozások létrehozása 
és fejlesztése. A pályázat célja új vállal-
kozás indítása, illetve mûködô mikrovál-
lalkozások beruházásainak támogatása. 
A kedvezményezettek a mikrovállalko-
zások és a természetes személyek. Tér-
ségünkben összesen 61.718.649 millió 
Ft-ot nyertek el a pályázók erre a célra 
a legutóbbi döntés alapján.

4. A turisztikai tevékenységek ösz-
tönzése jogcím alá tartozó intézkedés 
céljai: a helyi turisztikai szolgáltatások 
bôvítése, a falusi szálláshelyek létreho-
zása, illetve a szolgáltatások bôvítése. A 
kedvezményezettek a helyi önkormány-
zatok, önkormányzati társulások, egyhá-
zak és non-profit szervezetek valamint 
természetes személy, mikro-, kis vagy 
középvállalkozások voltak.

A pályázati célra a hátrányos helyzetû 

településeken a megítélt támogatás össze-
ge 54.880.743 millió Ft, a nem hátrányos 
területeken pedig 200.920.166 millió Ft.

Összességében elmondható tehát, hogy 
az ÚMVP legutóbbi pályázati döntésének 
eredményeképpen mintegy 666 millió 
Ft támogatás érkezik a térségbe, mely 
elôsegítheti falvaink, községeink szépü-
lését, turisztikai vonzerejének növelését, 
s ezáltal a térségbe érkezô bevételek 
növekedését is.

Fejlesztés

Vidékfejlesztés

homokbá n yából szabadidôPark

több milliárd forin t a dél-alföld fejlesztésére
A magyar vidék nagy esélyt kapott a fejlôdésre a 2007-ben megindult Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 

(ÚMVP) által. A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a 2007-2013 közötti idôszakban a program mintegy 262 
milliárd forinttal járul hozzá – nyilatkozta lapunknak Ujhelyi István államtitkár

polgármeStereK a
KiStérSégi tárSUláSról
Elmondta: a kistérségi mûködtetés ked-
vezô lehet, ha a finanszírozásban segíti 
a települési önkormányzatot és megvan 
a szakmai kompetencia is. Tapasztalata 
szerint a kistérségi mûködtetéssel ki-
számíthatóbb, tervezhetôbb a rendszer 
a szociális szférában. Kistérségi kere-
tekben pályáztak a röszkei családsegítô 
központ teljes felújítására. A beruházás 
során egyebek mellett korszerûsítenék a 
fûtési és energetikai rendszert, valamint 
akadálymentesítenék az épületet. – A 
pályázat most van a második körben, 
várjuk a végsô döntést. A beruházás 42 
millió forintba kerülne, melybôl 4 millió 
az önkormányzati önerô – mondta Bor-
básné Márki Márta.

Algyôn új iskolát építenek mintegy 
másfél milliárd forintból, amelyhez kis-
térségi támogatással, de önállóan be-
nyújtott önkormányzati pályamûként 
200 millió forintot nyert pályázaton a 
tisza-parti nagyközség. Piri József pol-
gármester éppen ezt, a pályázatok nyúj-

totta lehetôségeket emelte ki, amikor a 
kistérség jelentôségérôl kérdeztük. Az 
algyôi polgármester szerint egyébként a 
kistérségi társulás a majdani regionális 
önkormányzati rendszer alapegysége, 
mely szerinte bôvülhet és átívelhet a 
határokon is.

Kispéter Géza is az összefogás fontos-
ságát hangsúlyozta a kistérséggel kap-
csolatban. Ugyanakkor a polgármester 
azt elmondta, hogy Domaszék speciális 
helyzetben van, hiszen tagja a szegedi 
és a homokháti kistérségnek is. A sze-
gedi kistérségi társulás fenntartásában 
mûködik a szociális ellátó hálózatuk, és 
a bölcsôde bôvítésére, felújítására is a 
szegedi kistérség támogatásával adták 
be pályázatukat.

Szükséges és korrekt együttmûkö-
dés – így jellemezte Újszentiván és a 
szegedi kistérség kapcsolatát Putnik 
Lázár. A polgármester is a pályázati 
lehetôségek kihasználását emelte ki az 
egyik legfontosabb elemként ebben a 

kapcsolatban. – Ha kistérségi támoga-
tással nyújtunk be pályázatot, amihez 
természetesen az önkormányzat mindig 
biztosítja az önrészt, magasabb pont-
számot kaphatunk. Így újítjuk majd fel 
az idôsek gondozóházát, fejlesztjük és 
akadálymentesítjük az iskolát és építünk 
bölcsôdét – hangsúlyozta Putnik Lázár. A 
polgármester elmondta: bár két éve vol-
tak félelmeik az iskolával kapcsolatosan 
(ismeretes, hogy az elsô négy osztályt 
Újszentivánon, a felsô osztályokat pedig 
Tiszaszigeten végzik az újszentiváni gye-
rekek) ez alaptalannak bizonyult, hiszen 
jól mûködik a rendszer. Putnik Lázár 
szerint a kistérségi társulást a turiszti-
kai együttmûködésben is jobban lehetne 
kamatoztatni, ki lehetne például adni 
egy olyan kiadványt, amely bemutatná 
a különbözô települési rendezvényeket, 
tájékoztatna azok idôpontjáról, prog-
ramkínálatáról. A polgármester szerint 
bármi probléma is legyen, a kistérségi 
társulásban mindig találnak megoldást 
az adott dilemmára. 

Riport

Folytatás a 2. oldalról

Putnik Lázár
Újszentiván polgármestere

Kispéter Géza
Domaszék polgármestere

Kübekháza

Épül a szabadidôpark

Szabadidôpark látványterve
Piri József
Algyô polgármestere

Deszki faluház
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormány-
zata teljes körû funkcióbôvítô célú vá-
rosrész-rehabilitációs fejlesztést kíván 
megvalósítani a belváros egyes részein. 
A projekt célja a belváros határainak ki-
terjesztése, a kereskedelmi-vendéglátó 
és kulturális élet fellendítése. A tervek 
szerint ennek részeként kerül sor 2009 
novembere és 2010 áprilisa között a 
Kölcsey utca és a Reök palota elôtti tér 
teljes átépítésére, továbbá várhatóan 
2010 júliusára megújul a Gutenberg utca 
is. A teljes projekt költsége több mint 3 
milliárd forint, ebbôl mintegy 2 milliárd 
forint uniós támogatás. A belváros meg-
újításával egy idôben elôreláthatólag 
több száz millió forint értékû magán-
beruházás is megvalósul, de a közcélú 
fejlesztések beindulása és elkészülte 
vélhetôen ennél jóval nagyobb nagyságú 
magántôkés fejlesztéseket is elôsegít a 
következô években a városban.

Kölcsey utca és a Reök elôtti tér 
rekonstrukciója 
A Kölcsey utca jelenlegi állapotában 

leginkább a környezô boltok áruszállí-
tási problémáinak megoldását szolgálja, 
megjelenése nem méltó az Europa-Nostra 
díjas Kárász utcához. A Kölcsey utcában 
díszburkolattal ellátott sétálóutca kerül 
kialakításra, melyet díszfákból álló fasor 
szegélyez majd. Az utcában a tégla burko-
latban neves szegedi kötôdésû mûvészek 
emlékét megidézô emléktéglák kapnak 
helyet. A fejlesztés keretében megújul a 
közmû hálózat, és zöld díszkandeláberek 
elhelyezésével a közvilágítási hálózat 
is. A projekt célja a „sétáló” belváros 
és a kerékpáros közlekedés szerepének 
növelése is. 

A Kölcsey utcához szervesen kap-
csolódó REÖK Palota elôtti tér jelenlegi 
funkcióit tekintve alapvetôen a közleke-
dést hivatott segíteni. A belsô városmag 
kiterjesztésére irányuló elképzelések 
miatt fontos a tér séta- és rendezvénytér 
jellegûvé történô átalakítása, a gyalogos- 
és kerékpáros forgalom elôtérbe helyezé-
sével, az autósforgalom megszûntetésé-
vel. Fontos, hogy a tér alkalmas legyen 
közösségi funkciójának betöltésére. A 
térnek burkolatcserével, zöldterületi re-
konstrukcióval, köztéri bútorzat és ivókút 
elhelyezésével adnak valódi közösségi 
funkciót. A tér központi eleme marad a 
huszárszobor, a tervezett megoldással a 
jelenleginél is hangsúlyosabbá téve meg-
jelenését. A körút forgalmát zöldsávval 
határolják el a gyalogostértôl, itt kap 
helyet újjászületve a szecessziós kerítés 
is. A Huszárezred Emlékmûvének posz-
tamensét a vizsgálatok alapján újjá kell 
építeni. A tér szerkezetének változása 
miatt az emlékmû és díszvilágítása né-
hány méterrel arrébb kerül. A Központ 
szeretné tevékenységeit, programjait 
bôvíteni, az épület elôtti teret szabadtéri 
rendezvény, valamint a kortárs mûvészet 
megjelenítésére alkalmas rendezvények 
helyszíneként is bevezetni. A Reök pa-

lota elôtti összefüggô díszburkolat idô-
szakos városi rendezvények (kirakodó-
vásár, fesztivál stb.) helyéül is szolgálhat 
majd. A fejlesztések megvalósításával – a 
rendezvénytér kialakításával – a város 
turisztikai vonzereje mellett a város kö-
zösség-összetartó ereje is nône. Lényeges 
eltérés a Kárász utcához képest az utca 
fásítása. A közmû vezetékek miatt a Fe-
kete sas és Kárász utca közötti szakasz 
északi, a Kárász utca és a Kelemen utca 
közötti szakasz déli oldala fásítható. A fák 
mellé padokat terveznek. A lámpákat az 
utca két oldalán váltakozva, az épületek 
homlokzatán helyezik majd el.

A beruházás befejezését követôen a 
Kölcsey utcán a gyalogos-sétáló forgalom 
lesz a meghatározó, ezzel is hangsúlyoz-
va a közösségi tér funkciót.

Gutenberg utca 
Az utóbbi évek során a teljes, két kör-

út közötti városrész felértékelôdött. A 
Gutenberg utca is itt, a terület központ-
jában helyezkedik el Fontos kapocs a 
történelmi belváros és a körúton kívül 
esô, meglévô és tervezett közösségi és 
kereskedelmi létesítmények között. Cél 
tehát a Gutenberg utca megújítása, a 
város vérkeringésébe történô bevonása.

A tervezés célja a meglévô közlekedési 
célú közterület teljes átformálása, a sze-
mélyautó forgalom melletti hangsúlyos 
gyalogos tengely létrehozása, ami a terü-
let szívében fekvô kulturális és szakrális 
funkciójú épületeket érintve köti össze a 
történelmi belvárost a Mars téri piaccal 
és buszállomással, valamint elvezet a 
tervezett bevásárló központhoz is. 

Visszatérô probléma a védett fasor 
teljes, vagy részleges pótlása. A fák el-
öregedettek, számos ellenérv szól a teljes 
megtartásuk ellen. Az épületekhez túl 
közel állnak, ezért a pincékbe betör a 
gyökérzet, a tetôket rongálja, az ereszeket 
eldugítja, termése csúszásveszélyt okoz 
és károsítja a gépkocsik festését, a szag-
ról nem is beszélve. Kompromisszumos 
megoldás született, a fák ott maradnak 
meg, ahol épületet nem veszélyeztetnek, 
a pótlás pedig az azonos fajtán belül egy 
kevésbé kellemetlen tulajdonságokkal 
bíró fajtaváltozattal történik. Közel száz 
többször iskolázott, elônevelt példányát 
javasolták a szakemberek kiültetésre. 

A Gutenberg utca a volt zsidó negye-
den halad át, középsô harmadában áll az 
ortodox, klasszicista stílusú Régi Zsina-
góga, amely az Új Zsinagóga megépülése 
óta nem szolgál szakrális célokat, nap-
jainkban alternatív színházi központ és 
emellett jelentôs mûemlék is. 

A vele szomszédos telken álló mór 
szecessziós stílusú Új Zsinagóga alap-
funkciója mellett rangos kulturális 
rendezvényeknek – komolyzenei hang-
versenyeknek – is helyet ad, és mint 
jelentôs városi építészeti elem, komoly 
idegenforgalmi vonzerôvel is bír. Az Új 
Zsinagóga védett kertje felújítás után üde 
zöld színfolt lesz a belváros közelében. 

A Zsidó Hitközséggel való egyeztetés 
tárgya a Régi Zsinagóga, a hitközségi 
épület felújítása, illetve az alagsorban 
történô kóser étterem kialakítása volt. 
Ezek a fejlesztések - az egyeztetések ta-
núságai szerint - a projekt megvalósítási 
idején kívül tudnak csak megvalósulni.

A Gutenberg utcát vegyes rendelte-
tésû közlekedési célú területként értel-

mezve, jelentôs gyalogos forgalomnak 
megfelelôen fogják kialakítani, dísz-
burkolattal ellátott sétáló területekkel, 
zöldsávokkal. A burkolatcsere mellett 
a csapadékvíz elvezetése, a köz- és 
díszvilágítás kiépítése és utcabútorok 
elhelyezése valósul meg a projekt ke-
retében. A rekonstrukció megerôsíti 
az üzleti és a kereskedelmi funkciók 

mellett a közösségi funkciót is. A ven-
déglátó szerep erôsödik, jelenleg is 
több étterem kialakítása történik, vagy 
tervezik megnyitásukat. utcában. 

Összességében elmondható, a belvá-
ros ezen része az elkövetkezendô idô-
szakban teljesen megújul, új funkciókat 
kap, melyet a szegediek a jelenleginél 
tartalmasabban vehetnek igénybe..

Boldogan nyitottak be a dóci gyere-
kek a helyi óvoda ajtaján. Ajándékot 
találtak az ablakokban, pontosabban a 
régi ablakok helyén. No, nem a Miku-
lás érkezett meg idô elôtt, hanem egy 
rekonstrukciós programnak köszön-
hetôen kicserélték a nyílászárókat és 
részlegesen akadálymentesítették az 
épületet. Az új, mûanyag ablakok és 
ajtók, illetve a csúszásmentesítés kö-
zel hat millió forintból valósult meg. 
A helyi önkormányzat ehhez a CÉDE 
(Önkormányzati Fejlesztési Feladatok 

Támogatása) programot hívta segítségül. 
A pályázaton a település 4.640.000 fo-
rintot nyert, amit a helyi önkormányzat 
1.240.000 forinttal egészített ki. Erre a 
tavalyi évben elkülönített, mintegy 4,5 
milliós tervkoncepciós pénzbôl volt le-
hetôsége az önkormányzatnak- mondta 
el a polgármester. Tóth Margit hozzá-
tette, hogy a beruházás nemcsak szép, 
de hasznos is, mivel energiatakarékos.

Az 1952-ben épült óvoda felújítása 
ezzel még nem ért véget, jövôre, ameny-
nyiben lesz rá pályázati forrás, az intéz-

mény tálalókonyháját és az étkezôjét, 
valamint fûtésrendszerét korszerûsítik, 
amelyhez egy vegyes tüzelésû kazánt 
szeretnének beszerezni, illetve a radiá-
torokat lecserélni.

Az ovi szépüléséért a szülôk is össze-
fogtak, a napokban például egy jótékony-
sági bál keretein belül gyûjtöttek pénzt, 
hogy a befolyt összegbôl új függönyöket 
és karácsonyi ajándékokat vegyenek a 
csöppségeknek. Így az óvoda 22 kis 
lakóját további meglepetések várják az 
ünnepek alatt.

megÚjUlt az óvoda dócon
Fejlesztés

UnióS pénzbôl Szépül meg Szeged
Fejlesztés

Pár év múlva szin te r á sem lehet m a jd ismer ni a belvárosr a

Reök elôtté tér látványterve

Kölcsey utca látványterve

Gutenberg utca látványterve
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“zöldlaKáSoK” Sándorfalván

odafigyelni mindenKire

4,8 milliárd
forintoS támo-
gatáS érKezhet 
a régióba

A Pallavicini Városfejlesztési Tervben 
megfogalmazott célok érdekében igye-
keznek minden pályázati lehetôséget 
kihasználni, hogy a lakosság által régóta 
szorgalmazott programok megvalósul-
hassanak. Ez vezérelte a városvezetést 
akkor is, amikor 2008- ban a Holcim 
Hungária Otthon Alapítvány pályáza-
tán elindult.

A világvezetô cement-, kavics- és be-
tongyártó vállalatainak egyike, a Holcim 
Hungária Zrt. 2005 óta minden évben 
meghirdeti ezt a pályázatot, amelynek el-
sôdleges célja, hogy biztosítsa a társada-
lom jövôjének alapjait. Az önkormányza-
tok bérlakás- építési projektjeit pályázati 
ciklusonként összesen 100 millió forint 
vissza nem térítendô forrással támogató 
program évek óta hathatósan járul hozzá 
a települések bérlakás programjának 
megvalósulásához. Míg 2005- ben az 
ország hat települése pályázott össze-
sen 105 millió forint összegben, addig 
2008- ban már 32 település igényelt 
665 millió forintot. 

Sándorfalva szin-
tén 2008-ban 

csatlakozott a programhoz. A város ön-
kormányzatának képviselôtestülete tavaly 
márciusban fogadta el azt a tervezetet, 
amely egy négylakásos, költség- 
alapú bérház építése mellett döntött.  
A 80 millió forintos beruházásra az ala-
pítványtól 25 millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat. Kakas Béla pol-
gármester úgy fogalmazott, az önkor-
mányzat saját erôbôl épített egy házat és 
az extra, amitôl igazán érdekessé válik, 
az a támogatásból valósulhatott meg. 

A Petôfi utca 91. szám alatti ingat-
lan tehát nem hagyományos módszerrel 
épült, a tervezés legfontosabb szempontja 
a zöld gondolkodás volt. A lakások ter-
mészetes, környezetbarát építôanyagok 
felhasználásával készültek, a hagyomá-
nyos rendszerekhez képest 70 százalékos 
energia megtakarítást ígérô hôszivattyús 
rendszer hûti és fûti az épületeket, a há-
zak alatt pedig 20 köbméter víztároló és 
korsze -

Lassan már négy éve, hogy megalakult 
a Szegedi Kistérségi Többcélú Társaság 
Szociális Szolgáltató Központ. Az alapító 
okirat 2007. január elsején datálódott, 
de a szervezet mûködése jóval korább-
ra, 1999- re nyúlik vissza. Akkor még 
családsegítô szervezetként dolgoztak, 
de 2007-ben megváltozott a fenntartó 
és ezzel nemcsak a név, de a tartalom is 
- mondta az intézet vezetôje. Kónya Tünde 
a változást szakmai és gazdasági szem-
pontból is szerencsésnek tartja. Elôbbit 
azért, mert többrétû lett a szolgáltatás, 
utóbbit pedig azért, mert nagyobb moz-
gásteret biztosít az új rendszer, hiszen 
így kiegészítô normatívára jogosult  az 
összes település. Az intézményvezetô úgy 
látja, könnyebb egy szakmai hálózathoz 
tartozni, mivel a munkát módszertani 
tanácsadók segítik és egy központi ve-
zetés felügyeli.

A Szegedi Kistérségi Többcélú Társa-
ság Szociális Szolgáltató Központnak 
több szakfeladata van. A gyerekjóléti és 
a családsegítô szolgálat mûködtetése, a 
házi és a jelzôrendszeres segítségnyújtás, 
a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki 
szolgálat, illetve három településen az 
idôsek nappali ellátása. A központ közel 
negyven dolgozója öt településen, Rösz-
kén, Deszken, Kübekházán, Újszenti-
vánon és Tiszaszigeten 120 ezer ember 
életét segíti. 

A szakfeladatokból kiindulva a gyerek-
jóléti szolgálat feladata, hogy kialakítson 
egy védelmi rendszert a gyermekek-
nél. Az öt település a legjobb nevelési 
és családsegítô módszerek kidolgozása 
miatt, rendszeresen szervez szakmai 
konferenciákat. Ez módszertani meg-
fontolásból is elônyös, hiszen lényegesen 
hatékonyabb a csoportos munka, mintha 
ezt a települések egyenként tennék meg.

A családsegítô szolgálat legfontosabb 
feladata a tél elôtt a tüzelôanyagok be-
szerzése, illetve a munkanélküliek segí-

tése, a képzésekhez való hozzájutás lehe-
tôvé tétele. Fôként az idôs, egyedülálló 
és esetenként beteg emberek egyetlen 
mentsvára az a gondozó, aki segít a napi 
feladatok elvégzésében, mint például a 
napi bevásárlás, gyógyszerbeszerzés. Eh-
hez kapcsolható a tanyagondnoki szolgá-
lat, amely esetenként a településtôl 10- 15 
kilométerre lévô tanyákra is eljutatja az 
élelmiszert, postát, illetve az ott élôket 
beszállítja az orvoshoz beteggondozásra, 
gyógyszertárba vagy boltba.

A jelzôrendszer kiépítése a szolgálat 
egyik legjelentôsebb vívmánya. Kónya 
Tünde elárulta, hogy 2007- ben negyven 
ilyen készülék segítette a munkájukat, 
ma már ez a szám megháromszorozódott, 
vagyis százhúsz készüléket szereltek 
fel idôs emberek házainak falára. Ezek 
a riasztóberendezések teszik lehetôvé, 
hogy a mentôszolgálatok húsz perc alatt 
kiérjenek és így idôben segítsenek a baj-
bajutottakon. Ez az idôs, gyakran beteg 
embereknek biztonságérzetet nyújt. A 
rászorultak bizalommal fordulnak a szol-
gálat munkatársaihoz, akik mindannyian 
szakképzettek. A helyiek befogadóak és 
nyitottak a szociális hálózat tevékenysé-
gére. Meglepô talán, de az idôsek olykor 
csak a gondnokot engedik be házukba, 
számukra az egyetlen kapcsolatot a vi-
lággal a szociális szolgáltató munkatársa 
jelenti. Az intézményvezetô szerint habár 
ez nagy felelôsség, de a hála, vagyis az 
elismerés soha nem marad el, amiért - 
mint mondja - megéri dolgozni.

Negyven munkatárs - bevallja - a 120 
ezer emberre nem sok, segítségre min-
dig szükség lenne, de sajnos a létszámot 
törvényi jogszabály korlátozza. Ráadásul 
a szociális szolgáltató szféra nem profit 
termelô cég, a rossz gazdasági helyzetben 
pedig fokozottan nehéz plusz embereket 

bevonni a munkába. Megoldást a közcélú 
foglalkoztatottak beszervezése, illetve az 
önkéntes segítôk, társadalmi foglalkoz-
tatottak munkája jelenthet.

Mindemellett a központnak is szük-
sége van a „gondoskodásra”, azaz a fej-
lesztésre. Ehhez különféle pályázatokat 
hívnak segítségül. Jelenleg is fut egy 
pályázat, amely már túljutott a második 
fordulón, ami bizakodásra ad okot ugyan, 
de az intézményvezetô nem akar elôre 
inni a medve bôrére. A megnyerhetô 
pénzbôl - azt mondja - a legnagyobb gon-
dot okozó akadálymentesítést végeznék 
el Röszkén, amely a többi településen 
részben már orvosolt probléma.

Kónya Tünde azt mondja, minden léte-
zô pályázaton elindulnak, mert csak így 
tudnak plusz pénzhez jutni és fejlôdni.

Az akadálymentesítést követôen infra-
strukturális fejlesztésekre szeretnének 
pénzt fordítani, hogy az öt település öt 
irodájában minél diszkrétebb körülmé-
nyek között fogadhassák a rászorulókat.

Az intézményvezetô büszke a szolgá-
latra, a szakmailag kiemelkedôen telje-
sítô kollégákra és az elért eredményekre. 
Reméli, hogy a szervezet a jövôben tel-
jesíti a kitûzött célokat és a pályázatok-
nak köszönhetôen a Szegedi Kistérségi 
Többcélú Társaság Szociális Szolgáltató 
Központ tovább tud fejlôdni.

rû házi szennyvíztisztító mûködik a 
hatékony ivóvíz-gazdálkodás érdekében. 
Az úgynevezett „szürke” hálózatból ér-
kezô víz a toalett-öblítésére, esetleg mo-
sásra, valamint öntözésre használható, 
így a normál vezetékes vízfogyasztáshoz 
képest akár 50 százalékos megtakarí-
tás is elérhetô. Az alföldi hosszú napos 
órák energiáját a napkollektorok hasz-
nosítják, amelyek a használati melegvíz 
elôállítását teszik környezetbaráttá és 
költséghatékonnyá, legalább 33 száza-
lékkal csökkentve így a hagyományos 
energiafogyasztást. A gazdaságos üze-
meltetést segíti a talán ma még szokatlan, 
de nem egyedülálló homlokzati hôszige-
telés (12 cm), a tetôtéri hôszigetelés (25 
cm), a háromrétegû, fokozott hôszigetelô 
üvegezésû homlokzati nyílászárók, a 
padlószerkezetek, lábazatok megfelelôen 

méretezett szigetelése, valamint a vonal 
menti és csomóponti hôhidak tervszerû 
kiküszöbölése.

A négylakásos ökoház elsôsorban la-
kásra gyûjtô házasoknak jelent induló-
otthont, hiszen a fiataloknak módjuk lesz 
elôtakarékoskodni, hogy néhány éven 
belül saját lakást vásárolhassanak. A 
napokban pedig az is kiderül, hogy kik 
azok a szerencsések, akik beköltözhetnek 
Sándorfalva legzöldebb lakásaiba. Az 
elsô bérlôket pályázat útján választja 
ki a város vezetôsége. Lakhatási igényt 

a 35. életévét még be nem töltött, meg-
szakítás nélkül legalább hat hónapja 
sándorfalvi bejelentett lakóhellyel ren-
delkezô vagy folyamatosan- legalább 
hat hónapja- sándorfalvi határozatlan 
idôtartamú munkaviszonnyal rendelkezô 
személyek nyújthattak be. 

Sándorfalva ipari fejlesztési lehetôsé-
gei korlátozottak, de természeti értékek-
ben bôvelkedik. Ezért a város jövôjét a 
fenntartható fejlôdésre és környezettuda-
tosságra lehet alapozni. Ezen beruházás 
erôsíti a fenti településkép kialakulását.

Hazai és európai uniós források meg-
szerzésében Szeged és a térség  eddig is 
bôvelkedett, most egy újabb lehetôség-
ként 4,8 milliárd forintos forrás segítheti 
a következô három évben a magyar-szerb 
határ menti együttmûködést – jelen-
tette be Ujhelyi István, a Miniszterel-
nöki Hivatal államtitkára Szegeden a 

Magyarország-Szerbia Határon átnyúló 
Együttmûködési Programot bemutató 
konferencián.

Fontos, hogy közös cél legyen a harmo-
nikus és együttmûködô régió létrehozása, 
amelyben kulturális és természeti örök-
ségünket közösen tudjuk menedzselni, 
hiszen ezáltal fokozatosan növekedni fog 
a foglalkoztatottság is - mondta Ujhelyi 
István államtitkár.

A program támogatási területe Ma-
gyarországon Csongrád és Bács-Kiskun 
megye, Szerbiában pedig Nyugat-Bácska, 
Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, 
Közép-Bánát, ezeken túl Dél-Bánát és 
Szerémség, mint úgynevezett kapcsolódó 
területek vehetnek részt a programban.

A projekt kitûnô lehetôséget teremt 
a kulturális szervezeteknek, néptánc-
együtteseknek, önkormányzatoknak a 
közös programok megteremtésére. A 
határ két oldalán élôk a projekt által 
szorosabbra fûzhetik kapcsolataikat, elô-
segíthetik Szerbia európai integrációját, 
valamint hozzájárulhatnak a két nép 
békés együttéléséhez is.

Fejlesztés

Szociális ellátás

Pályázatok

A négy éve városi jogot nyert Sándorfalva fejlôdésében kiemelt szerepet játszik a fenntartható fejlôdés. A Szeged 
vonzáskörzetébe tartozó város polgármestere, Kakas Béla olyan új városfejlesztési tervet dolgozott ki, amely lehe-
tôvé teszi, hogy a település jövôbe mutató szolgáltatásokat nyújtson, és élhetô környezetet teremtsen. 

Sándorfalvi „zöld” ház

Sándorfalvi „zöld” ház

Ujhelyi István államtitkár

az eleset tek segítése nagyon fon tos fel adat

Tüzelôanyag beszerzés

Vásárlás

Nyugdíjas programok
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Általános tapasztalat, hogy sok au-
tós mellôzi a téli gumit, részben anyagi 
okokból, részben tájékozatlanságból. Még 
mindig hallani olyan kijelentést, hogy 
mifelénk kevés hó esik, minek hát a 

téli gumi. A téli abroncsra nem a hó, ha-
nem a hômérséklet miatt van szükség. 
+7 fok alatt a nyári gumi tapadása nem 
megfelelô, az autó könnyen megcsúszik, 
meghosszabbodik a fékút. A téli abroncs 
tapadása ezzel szemben alacsony hômér-
sékleten megnô. Kétségtelen, hogy a téli 
gumik viszonylag drágák, ezért sokan 
használnak úgynevezett négy évszakos 
gumikat. Ezek nem helyettesítik a téli 
gumit, de a nyári abroncsnál biztonsá-
gosabbak. 

Az ôszi-téli idôszak elején a világítást 
és a fékrendszert is ellenôrizni kell. Fon-
tos, hogy az akkumulátor jó állapotban 
legyen, különben hidegben jöhet a betolás 
vagy a bikázás. Ha télen hosszabb ideig 
áll a jármû, az akkumulátort szereljük ki, 
és vigyük meleg helyre. Tegyük rendbe 
az ablaktörlô gumikat, használjunk fagy-
álló ablakmosó folyadékot, legyen kéznél 
jégkaparó, jégoldó, páramentesítô. Sáros, 
latyakos útviszonyok mellett a lámpákat 
és a rendszámot is tartsuk tisztán.

Csúszós úton, rosszabb látási viszo-
nyok között tartsunk a szokásosnál na-
gyobb követési távolságot, válasszunk 

az út- és látási viszonyoknak megfelelô 
sebességet. Csúszós úton, fôleg, ha az 
autóban nincs ABS, bánjunk óvatosan a 
fékkel, mert a jármû könnyen kormányoz-
hatatlanná válik. A télre való készülés 
jegyében, ha van rá lehetôség, érdemes 

téli tanpályás vezetési gyakorlaton részt 
venni. Ôsszel és télen mindig tájékozód-
junk alaposan az út- és látási viszonyok, 
az idôjárás várható alakulásáról, és ne 
feledjük, van olyan helyzet, amikor az 
autót érdemesebb otthon hagyni. 

Úti biztonSág ôSSzel éS télen

a téli madáretetéS

Még a nagyvárosi panelek ablakai-
ban vagy erkélyein is lehet forgalmas 
madáretetôt mûködtetni, nemhogy 
a környezô kistelepülések kert-
jeiben.

A jó etetô ismertetôje, hogy 
a benne elhelyezett eleség 
nem ázik el, s nem is hul-
lik ki olyan könnyen. 
Bármilyen típusút is ké-
szítünk, vagy szerzünk 
be, fontos szempont 
legyen, hogy ne kell-
jen sokat bajlódni az 
utántöltéssel. Készülhet 
mûanyag flakonból, de 
szebb és természetesebb, 
ha fából készítjük. A flakon 
elônye, hogy teljesen idôtálló és 
könnyû. Kis ügyességgel fenyôágakból, 
sáslevelekbôl tetôt készíthetünk neki. 

Így már sokkal szemrevalóbb lesz! A 
nagyobb, házikószerû etetôknél hasz-

nálhatunk az oldalak elkészítésére 
plexilemezeket: ez meggátolja, 

hogy a szél kifújja a magot, 
illetve azt, hogy hóval 

hordja tele. Csak akko-
ra nyílást hagyjunk, 
ahonnan a magot a 
madarak elveszik. 
Készíthetünk lopó-
tökbôl, kosárból is 
tetszetôs és prakti-
kus madáretetôket. 

Azonban ezeket is cél-
szerû vízállóvá tenni.
Egyszerû megoldás, 

ha egy vékony nyársra 
felfûzünk néhány naprafor-

gótányért, egy nagyobbat legfelülre, s 
sorban egyre kisebbeket. Az ügyes kis 
énekesmadarak könnyedén kiszedegetik 
a magvakat belôle. Olyan helyre függesz-
szük, ahol a macska nem érheti el.

Az etetést elegendô csak akkor elkez-
deni, amikor a tartós fagyok beköszönte-
nek, vagy ónos esô esik, illetve lehullik 
az elsô hó. Legmegfelelôbbek az olajos 
magvak (fekete napraforgómag, dióbél, 
stb.) valamint sózatlan szalonna, tepertô, 
faggyú. Csak megfelelô minôségû elesé-
get helyezzünk ki, sózottat, penészeset, 
romlottat, pirítottat ne adjunk. Mire el-
múlik a téli szezon, igen sokba kerülhet 
az eleség, ezért nem mindegy, mivel 
segítjük kedvenceinket. A fekete héjú 
napraforgó olcsóbb, s még az olajtartalma 
is magasabb, mint a csíkoshéjú fajtáké. 
A piacon, a terményboltban, illetve a 
termelôtôl nagyobb mennyiséget vásá-
rolva további pénzt takaríthatunk meg!

Különösen a cinkék kedvelik a faggyú-
ba ágyazott magvakat, a madárkalácsot, 
melyet magunk is elkészíthetünk. 

Adjunk egy adag sótlan, olvasztott 
zsiradékhoz (pl. faggyú, vaj, margarin) 
két adag magkeveréket. Keverhetünk 
bele fekete héjú napraforgót, régi diót, 
mákot. Amikor kezd megdermedni, de 
még alakítható, formáljunk belôle gom-
bócokat, kötözzük hálóba, (pl. olyanba, 
amilyenbe fokhagymát árulnak), majd 
függesszük fel.

Az ügyesebbek apró virágcserepeket 
díszíthetnek ki a manapság oly kedvelt 
szalvétatechnikával. A dekorált cserepet 
lefelé fordítjuk, egy hurkot átfûzünk az 
edény alján lévô nyíláson, hogy csen-
gettyû módjára fel tudjuk akasztani. 

Legvégül egy apró drótkampó segítsé-
gével rögzítsük bele az elkészített ma-
dárkalács-golyót. Az ablak elôtti ágakra, 
vagy az erkély, ill. teraszra kihelyezve 
különleges ünnepi látványt nyújt.

A téli etetôn nemcsak a magevô ma-
darak (pintyek, zöldikék, stb.) fordulnak 
meg gyakran, hanem rigók, harkályok, 
ökörszemek, vörösbegyek is. Számukra 
vajat, margarint, faggyút, répát, félbe-
vágott almát tehetünk ki eleségként. 
Kedvelik az apró bogyókat termô tûz-
tövist, illetve a madárbirset egyaránt. A 
rigók a tôkén maradt szôlôt is szívesen 
fogyasztják. 

Ezek a madarak nem magára az ete-
tôre szállnak rá, hanem a közeli bokrok 
között keresgélnek. Arra viszont figyel-
jünk, hogy a búvóhely mellett legyen elég 
szabad tér, hogy idôben észlelhessék a 
közeledô veszélyt, legyen az egy macska, 
vagy éppen egy karvaly. Hiszen nem rit-

ka, hogy a ragadozó madarak figyelmét 
is felkelti a madársereglet, s olykor az 
etetô körül zsákmányolnak. Miután ôk 
is részei a természetnek, semmiképp ne 
bántsuk, ne pusztítsuk ôket.

Érdemes a madáretetôt a kert egy szél-
védettebb, napos zugában felállítani, 
elhelyezni, de az sem baj, ha az abla-
kunk közelében kap helyet, ahonnan 
megfigyelhetjük tollas barátainkat.

Nagyon fontos a madarak etetésével 
kapcsolatban, hogy ha egyszer elkezdünk 
etetni, akkor nem hagyhatjuk abba. Az 
eleségre odaszokott madarak várják, ke-
resik az ennivalót, miközben a hidegben 
hamar legyengülnek az éhségtôl, s el-
pusztulnak. Aki nem tudja rendszeresen 
feltölteni eleséggel a kihelyezett madár-
etetôjét, akkor inkább ne is kezdjen bele.

Kellemes barkácsolást, s örömteli meg-
figyeléseket kívánok!

Kosznai Norbert

Közlekedés

Zöld sarok

A közlekedésben a nyárról az ôszre, télre való átállás mindig nehezebb, mint megfordítva. Ilyenkor nem csak autónkat kell fölkészítenünk a zordabb 
idôjárási- és útviszonyokra, hanem vezetési stílusunkkal is alkalmazkodnunk kell azokhoz. Az Országos Baleset Megelôzési Bizottság bôséges ajánlást 
fogalmazott meg az ôszi-téli idôszakra, ebbôl következnek most a leglényegesebb tudnivalók.

Ahogyan hidegre fordul az idô, s gyakoribbá válnak a fagyok, egyre több énekesmadár húzódik be a házak közé, 
a kiskertek gyakori vendégei lesznek. Mindennapos vendégek a fák ágait, a falak repedéseit végigvizsgáló szén-
cinegék, vagy apróbb rokonai, a kékcinkék. Végigvonulnak a portán, és minden lárvát, magot, eleséget igyekez-
nek felkutatni. Ebben lehetünk a segítségükre, annál is inkább, mert lassan egyre kevesebb táplálékot találnak a 
természetben, és a kemény fagy hamar megtizedeli az állományukat. 

fejben is kell az átáll ás

Széncinke

KékcinkeNapraforgó etetô

Fekete héjú napraforgómag

Tengelice és zöldike
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Kíváncsiak voltunk, mi lett annak a 
csaknem húsz játékosnak a sorsa, akik 
klub nélkül maradtak. Kothencz Péter 
(volt) csapatkapitány beszámolt nekünk 
az elmúlt két hónapról.

- Miután az Algyô megszûnt, elég 
nehéz helyzetbe kerültünk. Kitaláltam, 
kitaláltuk, hogy mi lenne, ha megpró-
bálnánk együtt maradni. Szerencsére 
minden társam benne volt, így tovább 
edzettünk. Egy barátunknak köszönhe-
tôen Szegeden villanyfényes pályán tré-
ningezhettünk heti kétszer-háromszor, 
sôt meccseket is játszottunk. Büszkén 
mondhatom, hogy kilenc alkalommal 
léptünk pályára és mindössze egyszer 
kaptunk ki az  NB III-as Orosházától. 
Legyôztük ellenben 4-1-re a megye 
I-es listavezetô Sándorfalvát és 4-2-re 
a szintén NB III-as Hódmezôvásárhelyet, 
míg a másodosztályú Makóval 1-1-es 
döntetlent értük el. Ráadásul minden 
találkozónkat idegenben játszottuk. Az 
ellenfeleink is jól jártak, hiszen egy erôs 
csapattal gyakorolhattak, mi pedig így 
nem estünk ki a meccsritmusból.

A volt algyôi csapat az elmúlt hetek-
ben azonban már nem tudott ugyan-
olyan intenzitással edzeni, ugyanis a 
sérülések és a külföldi munkalehetô-
ségek miatt a keret létszáma jelentôsen 
csökkent. Ezért is hiúsult meg a fiúk 
Pápa elleni mérkôzése. Igen, a Pápa 
elleni, hiszen Nagylaki Kálmán (az 
egykori Szeged LC elnök-tulajdonosa) 
segítségével Kothencz Péterék pályára 

léphettek volna az NB I-es újonc ott-
honában, ám végül lemondták a nem 
mindennapi összecsapást. A korábbi 
kapitány még néhány gondolatot min-
denképpen hozzá szeretett volna fûzni 
a múltban történtekhez. 

- Nagyon sajnálom, hogy ilyen sorsra 
jutott a foci Algyôn, mert a minôségi 
futball így évekre eltûnt.  A legjobban 
azokat a lelkes fiatalokat sajnálom, akik 
miattunk jártak ki a meccsekre és sok-
szor még az edzésekre is. Hétrôl hétre 
színvonalas derbiket láthattak, tavaly 
a Magyar Kupában elhoztuk a város-
ba a most BL-ben szereplô Debrecent. 
Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, 
hogy a játékosok mindig minden köte-
lezettségüket vállalták, visszafelé ez 
nem volt így. Az ügy lezárásakor mély 
megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy 
a klub elnökének ügyködése miatt az 
egész csapatot felelôsségre vonták.

A volt algyôi csapat játékosai a télen 
természetesen szeretnének eligazolni. 
Szinte mindenkinek van kérôje, így, ha 
sikerül megegyezniük korábbi egyesüle-
tükkel, akkor januártól már új klubban 
folytathatják pályafutásukat. A keret 
minôségét jelzi, hogy több játékosnak is 
van NB II-es ajánlata, míg a csapat nagy 
része másik NB III-as együttesben vagy 
külföldön folytathatja a pályafutását és 
csak egy-két futballista játszik majd ala-
csonyabb osztályban. Egy viszont szinte 
biztos, ilyen összeállításban már soha 
többet nem játszanak együtt.

Nagy port kavart szeptember elején, 
hogy az Algyôi SK NB III-as labdarúgócsa-
pat visszalépett az Alföld csoport küzdel-
meitôl. Mint ismert, az együttes már nem 
állt ki az ESMTK elleni hazai bajnokira, 
majd a játékosok a megváltozott feltéte-
lek miatt (csökkentették a futballisták 
költségtérítését) nem vállalták a folytatást. 
A botrányos események után az elmúlt 
két hónapban elcsitultak a hullámok és 
már mindenki a jövôre koncentrál. Ami 
biztos, hogy egy nagy hagyományokkal 
rendelkezô együttes eltûnt az NB III-as 
futballtérképrôl, valamint több remek 
játékos is a partvonalon kívül került. Ba-
kai László elnököt arról faggattuk, hogy 
a klubon belül milyen döntés született a 
visszalépéssel kapcsolatban?

- Befejezôdött a fegyelmi eljárás, amit 
az egyesület folytatott le huszonkét játé-
kossal szemben. Két vádpontban találtuk 
vétkesnek az érintetteteket. Az egyesület 
alapszabályában és az amatôr sportszer-
zôdésben foglaltak megsértésében. Mivel 
az együttes edzôje, Tóth Ákos szeptember 
5-én lemondott, a vizsgálat során ôt is 
játékosként kezeltük. A csapatból heten 
szóbeli, tizenegyen pedig írásbeli figyel-
meztetésben részesültek, míg négyen a 
legsúlyosabb büntetést kapták. Tóth Ákost, 
Kothencz Pétert, Pálinkó Mátét és Krucsó 
Ákost kizártuk az egyesületbôl. Mivel sen-
ki sem fellebbezett a megadott határidôig, 
így mi lezártnak tekintjük az ügyet, most 
már csak a jövôbe tekintünk.

A felnôtt NB III-as csapat megszûnése 
nem jelentette azt, hogy a fiatalok szá-
mára is befejezôdött az idény.  

- Az U19-es és az U17-es együttesünk is 
folytatta a küzdelmet a harmadosztályban. 
A felnôtt csapat körüli mizéria megzavarta 
a fejeket, hiszen több ifistánk is szere-
pet kapott rendszeresen a nagyoknál. A 
szeptemberi eseményekben ôk is részt 
vettek, de a büntetési tételek közül a leg-
enyhébbet kapták. 

Az Algyôi SK-nak komoly céljai van-
nak a jövôt illetôen. A klub második 
számú csapata a megyei másodosztály 
Tisza-Maros csoportjában szerepel és 
jelenleg az élen áll. Az együttes 13. for-
duló után két ponttal vezeti a tabellát.

- Ebben a csoportban öt csapat közel 

azonos játékerôt képvisel. – mondta el 
Bakai László. Szeretnénk megnyerni a 
bajnokságot és feljutni a megye I-be. En-
nek érdekében a terveinkben szerepel, 
hogy a téli átigazolási idôszakban négy 
algyôi kötôdésû játékost „hazahozunk”. 
Nosztalgiával gondolunk vissza a régi 
klasszikus megye I-es idôkre, ezért jövô-
re már egy osztállyal feljebb szeretnénk 
látni az Algyôi SK-t. 

Az átigazolással kapcsolatban egy 
kérdés felmerül, mi lesz azokkal a játé-
kosokkal, akik a visszalépett NB III-as 
csapatban játszottak.

- Minden játékosnak amatôr szerzôdése 
van az Algyôi SK-val. Abban az esetben, 
ha bármelyikük a télen csapatot váltana, 
akkor azt csakis közös megegyezéssel 

teheti meg. Azt azonban leszögezném, 
hogy egyetlen korábbi futballistánk pá-
lyafutását sem akarjuk gátolni. Biztosan 
találunk majd olyan megoldást, ami 
mindenkinek megfelelô lesz.

Az Algyôi SK a jövôben még nagyobb 
hangsúlyt próbál fektetni az utánpót-
lásra. Tovább folytatódik a sporttelep 
fejlesztése, hiszen tervben van egy 
világítással ellátott mûfüves edzô-
pálya készítése a régi helyén. Amíg 
a város vezetése a jobb körülmények 
megteremtésén fáradozik, addig a je-
lenlegi felnôtt csapatnak nincs más 
dolga, mint bajnoki címet ünnepelve 
feljutni a megyei elsô osztályba. Nagy 
kár, hogy az NB III-ra még legalább 
két évet kell várni.

- Mivel Bálint még csak 12 éves, így 
nemzetközi versenyeken nem szerepelhet. 
Kivétel ez alól ez a német viadal, hiszen 
a szervezôk évrôl évre meghívják a klu-
bunkat – mondta el lapunknak Kopasz-
né Demeter Irén, Bálint édesanyja, aki 
egyben az edzôje is. Hofban öt ország 
ezerkétszáz versenyzôje szállt vízre. Bálint 
ebben a mezônyben három arany és há-
rom bronzérmet szerzett. Kétszáz méteren 
egyesben, Lichtenstein Péterrel párosban, 
Sabine Hohbergerrel pedig vegyes páros-
ban gyôzött. A viadal rangját jelzi, hogy 
a helyszínen mindig több ezren voltak kí-
váncsiak az eseményre, a televízió pedig 
élôben közvetíti.

Az algyôi kajak-kenu szakosztály hat 
éve rendszeresen ellátogat Hofba. Az 
egyesület még 2004-ben a Démász-Sze-

ged segítségével került kapcsolatba a 
németekkel, akikkel azóta remek kapcso-
latot alakítottak ki. Három évvel ezelôtt 
Janics Natasa és Birgitte Fischer is kaja-
kozott a hof-i regattán. A gyerekeinknek 
ez hatalmas élmény volt. – tette hozzá 
Kopaszné.

Bálint, ha kitartóan dolgozik és a 
fejlôdése is töretlen lesz, akkor szép 
jövô elôtt áll. A következô szezonra is 
elkezdte már a felkészülést, akárcsak 
a nagyok. A 12 esztendôs algyôi fiú 
hetente négyszer fut, háromszor úszik 
és három alkalommal tornatermi edzé-
sen vesz részt. Édesanyja elmondta, 
Kammerer Zoltán és Kucsera Gábor a 
példaképe, de a háromszoros olimpiai 
bajnok Janics Natasára is felnéz. A fiatal 
kajakos-palánta legutóbb az ifjúsági vá-

logatott szövetségi kapitányának, Weisz 
Róbertnek az elismerését vívta ki. No-
vember 7-én ugyanis a kajak-kenusok 
év végi hagyományos Nagy Hideg-hegy 
futásán az ifik között az igen elôkelô ha-
todik helyen végzett. Kopasz Bálintra a 
2010-es esztendôben is sok verseny vár, 
mindenhol bizonyítani szeretne. Bálint 
jelenleg az 1997-es korosztály elsô szá-
mú versenyzôje a magyar válogatottban. 

Szeretnénk, ha ezt a pozíciót jövôre is 
megôrizné. Szerencsére sokat nem kell 
gyôzködnünk, mert már ilyen fiatalon 
is nagyon céltudatos. Tudja, hogy sokat 
kell edzenie, ha a példaképek nyomába 
szeretne érni – mondta el a büszke édes-
anyja. A klub és a város szintén büszke 
lehet arra, hogy egy ilyen tehetséges 
kajakos bontogatja a szárnyait Algyôn, 
mint Kopasz Bálint.

élet az nb iii Után

KopaSz bálint németorSzágban iS 
nyomot hagyott

Labdarúgás

Kajak

A korosztályának legjobb magyar kajakosa Kopasz Bálint. Az Algyôi 
Sportkör 12 esztendôs tehetsége idén a síkvízi és a maratoni bajnokságot is 
megnyerte. A fiatal versenyzô szeptemberben a németországi Hofban meg-
rendezett Nemzetközi Sprint Regattán hallatott magáról.

az algyôi klub és a csaPat kor ábbi játékosai is m ár
elôretekin tenek.

Kopasz Bálint hátul

Algyôi focipálya
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Idén nyílt meg a deszki szerb nemze-
tiségek mindenapjait bemutató kiállítás. 
Az alapokat 25 évvel ezelôtt rakták le, 
azóta gyûlnek a különféle tárgyak, nép-
viseletek, fényképek, bútorok. Eddig 
összesen 2.000-2.500 különféle tárgy 
alkotja gyûjteményt. 

A gyûjtés szinte véletlenül indult. A 
80-as évek elején a helyi népviseletet 
akarták a Bánát Táncegyüttes tagjai re-
konstruálni és közben több helyen is fel-
kínálták nekik a régi, már nem használt 
ruhákat. Azóta is folyamatosan kínálják 
fel a különféle emlékeket a helyiek.

A Bánát Táncegyüttes pályázati úton 

nyert pénzt a tárgyak digitalizálására, 
rendszerezésére és kiállítására. Ez a 
pénz tette lehetôvé a gyûjtemény bemu-
tatását. Így most méltó helyre kerültek a 
tárgyak. Jelenleg a szerb nemzetiségek 
mindennapjait mutatja be a tárlat, ahol 
közel 150 különféle bútor, fénykép, ruha, 

edény és egyéb tárgy látható. Mivel ren-
geteg kiállítani való van, ezért a tárlat 
folyamatosan változni fog majd.

A kiállítás bejelentkezés alapján lá-
togatható. Jelentkezni a Faluházban 
(62/571-599), vagy a Bánát Táncegyüt-
tes vezetôjénél, Brczán Krisztofornál 
(30/851-7868) lehet.

Kiállítás

Szegedi KiStérSégi híreK
Felelôs szerkesztô: Vass Imre

Kiadó: Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: Szeged, Széchenyi tér 5.

Telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu

Nyomda és tördelés:

Szerb mÚzeUm

Értékeink

1956 nemzeteknek, városoknak, fal-
vaknak és embereknek egyaránt elhozta 
a tragédiát. Azonban minden település-
nek megvoltak a saját hôsei, a saját már-
tírjai, a saját halottai, az egyéni története.

Röszkének, ennek a kis határ menti 
falunak történelmében is nyomot hagytak 
az októberi események. A történelmet 
gyôztesek írják, ahogy írták 1956. októ-
berében azok a bátrak, akik tettek arról, 
hogy az elnyomás és zsarnokság alatt 
gyôzzön az igazság, és bebizonyították, 
hogy az összefogás, közös akarat és hit 
erôsebb lehet, mint a fegyverek vagy 
az ágyúcsövek.

A Röszkei Gyermek-és Ifjúsági Ön-
kormányzat csapata az 56 csepp vér 
címû musical színpadra állításával több 
célt is kitûzött maga elé. Szeretnénk, 
ha kortársaink, a településen élô fiata-
lok még inkább tisztában lennének az 
októberi eseményekkel. A tankönyvek 
mellett most maradandó, emlékezetes 
elôadásban elevenedhetnek meg elôttük 
a forradalom képei. A településen élôk 
között vannak olyanok, akik átélték és 
megélték a forradalmat. Akiket hitükért, 
vagy igaz szavukért elhurcoltak, meg-
kínoztak.  Nem tudhatjuk, milyen volt 
akkor élni, de azt tudjuk, hogy ezek az 
emberek csodálatot és tiszteletet érde-
melnek, hisz nem kevesebbért, mint a 
szabadságért harcoltak. A darab szín-
padra állításával nekik is üzenünk. Azt, 
hogy tudjuk, mit tettek értünk, mit tettek 
Röszkéért, és nem felejtjük el. Szeretnénk 
büszkévé tenni nemcsak ôket, de telepü-
lésünk minden lakóját, ahogy tettük ezt 
az elmúlt években is a Valahol Európában 
címû musical elôadása során. 

Pici falu vagyunk, de nagy dolgokat 
vihetünk véghez, s elôadásaink épp attól 
nagyszerûek, hogy ennek a kis közös-
ségnek a vezetôi, elöljárói is szerepet 
vállalnak benne. Terelgetnek, irányí-
tanak bennünket, számtalan tanácsot 
és támogatást kapunk tôlük. Az évek 
során mi is megtanultuk támogatni és 
segíteni egymást, s ha valamelyikünk 
mégis elbizonytalanodna, azt a többiek 
támogatása rögtön átsegíti a nehéz pil-
lanatokon. Az egymás iránti bizalom és 
önzetlen hit nap mint nap új szárnyakat 
ad a társulat tagjainak. 

A próbák minden hétvégén lázasan 
folynak a mûvelôdési házban. A jelenetek 
mellett folyamatosan zajlanak az ének, 
valamint a táncpróbák is. Hangunkat 
Vastaghné Rózsa csiszolgatja tisztára, a 
koreográfiákat Kerek Attiláné Marika né-
ni tanítja. Osztás Anettel, rendezônkkel 
már nem csak munkakapcsolat, hanem 
szoros barátság is összeköt bennünket, 
így most is ôt kértük fel, irányítson min-
ket azzal az angyali türelemmel, ahogy 
eddig is tette. 

A próbák a kemény munka mellett is 
rengeteg örömöt okoznak, hisz sosincs 
hiány jókedvben és kitörô nevetésben. 
A hétvégék és délutáni gyakorlások ren-
geteg lemondással és áldozattal járnak 
minden résztvevôtôl, fôleg a felnôttek-
tôl és vezetôktôl, mégis imádjuk ôket, 
hisz az együttlét, a közös élmények, a 
közös munka feledhetetlenné tesz min-
den alkalmat.

Mindenkit nagy szeretettel várunk 
– nemcsak röszkeieket, hanem a kistér-
ség településeinek lakóit is - a Röszkei 
Gyermek-, és Ifjúsági Önkormányzat 
nevében november 28-án 18 órakor a 
röszkei Sportcsarnokba, ahol a röszkei 
fiatalok és fiatalos lelkû felnôttek elsô-
ként mutatják majd be az „56 csepp vér” 
címû musical elôadást.

Ezen az estén a forradalom résztvevôi 
elôtt tisztelgünk majd, hogy tudják, nem 
feledkeztünk meg róluk, s arról az ide-
gen megszállás és zsarnokság nélküli 
világról, amit akkor nekünk álmodtak 
és építettek.

Kozma Zsófia Ifjúsági referens

Elkészítési idô: 90 perc
Hozzávalók 4 személyre:
- 10 dkg zsír
- 1 csomag vaníliás cukor
- ízlés szerint fahéj
- 1 db citrom
- 2 db tojás
- 2 dl tejföl
- 10 dkg dió
- 50 dkg alma
- 10 dkg mazsola
- 20 dkg tehéntúró
- 20 dkg porcukor
- 10 dkg darált mák
- 2 csomag réteslap
Az emeletes réteshez elôször a töltelékeket készítem el. Az 

almát meghámozom, megreszelem, cukorral, fahéjjal, reszelt 
citromhéjjal ízesítem, majd megpárolom.

A túrót áttöröm, és kikeverem a tojásokkal meg 2 evôkanál 
tejföllel. Cukorral, vaníliás cukorral édesítem, és hozzáadom 
a megmosott mazsolát is. A diót és a mákot megdarálom. Egy 
tepsit vagy tortaformát kikenek zsírral, s kibélelem két levél 
rétestésztával. Megszórom a darált dió felével, meghintem cu-
korral és meglocsolom 2 evôkanál tejföllel. Megint 2 réteslap 
következik, erre az almatöltelék fele kerül, majd újra tészta, 
rá pedig fél adag túrótöltelék. A következô tésztaréteget meg-
szórom a darált mákkal, meghintem cukorral, és meglocsolom 

két evôkanál tejföllel. Erre jön még egy túrós, almás és diós 
emelet, s hogy el ne feledjem: rétegenként a tésztát meg kell 
kenni olvasztott zsírral. A legfelsô tésztalapot meglocsolom 
a maradék tejföllel, majd a rétestornyot közepesen meleg sü-
tôben egy órát sütöm. Melegen és hidegen is nagyon finom.

56 cSepp vér röSzKéért

tölteléKben gazdag
emeleteS réteS

Mások írták

Recept

Az egyik kiállítási tárgy

Kiállítás

Újszentivánon idén immár második alkalommal rendezték meg a Rétesfesztivált, amelyre több ezer látogató 
érkezett. A vendégek több tucat rétesbôl választhattak a hagyományos túrostól a tökös-mákosig. Azonban az eme-
letes rétessel nem találkozhattak éppen ezért esett a választás most erre az édességre. Mindenki kipróbálhatja 
otthon és reméljük a harmadik Rétesfesztiválon már ezt is megkóstolhatjuk. Addig mindenki szorgoskodjon otthon!

Emeletes rétes

Fellépô fiatalok
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