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Kistérségi Sikertörténet
segítség Zsombón

A Szegedi Kistérség települései is
összefogtak, hogy
segítsenek a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak.
Összefogás

2. oldal

Közel 300 óvodás
és iskolás étkeztetését biztosítja
az önkormányzat,
mindenki megelégedésére.

Elkészült a
Gutenberg utca

Faltól falig felújították a Gutenberg
utcát, amit vegyes forgalmú utcaként használhatnak a közlekedôk.

Fejlesztések a Kistérségben 3. oldal

Fejlesztések Szegeden

5. oldal

Kistérség települései

Bemutatkoznak a települések:
Tiszasziget
A turizmus élénkítése, az energetikai rendszer korszerûsítése és új munkahelyek teremtése – erre a három területre
koncentrálnak az elkövetkezô idôszakban Tiszaszigeten.
Bodó Imre polgármester lapunknak elmondta: a település
életében több olyan mérföldkô is volt a közelmúltban, amely
meghatározta a falu fejlôdésének irányát. Örvendetesnek
nevezte, hogy megállt az elvándorlás a településrôl.

A Szegedtôl 12 kilométerre fekvô, kö- tése projektben 12 buszvárót újítottak
zel 1800 lelket számláló Tiszasziget idei fel Tiszaszigeten, amely a határátkelô
költségvetése 300 millió forint. A község korszerûsítéséig zsákfalunak számított.
büdzséjének 10 százaléka biztosítja a – Ha van tovább út, akkor valaminek a
különbözô fejlesztésekhez a pályázati része, nem pedig valaminek a vége vagy.
önerôt, de mivel önhikis, vagyis forrás- Mindenki csak nyert azzal, hogy a határ
hiányos a település, pályázhat a központi mindkét oldalán felújították, moderniönerôalapra is. Bodó Imre 1998 óta áll zálták a határátkelôt. Sokan járnak itt át
Tiszasziget élén. A 48 éves polgármester, Szerbiából Magyarországra. Nem véletaki 1994 és 1998 között már alpolgármesterként tevékenykedett, lapunknak
elmondta: a település életében, közelmúltbéli történetében több olyan mérföldkô
is volt, amely meghatározta Tiszasziget
fejlôdésének irányát. – 2000-ben Deszk,
Tiszasziget, Újszentiván és Kübekháza
részvételével több milliárd forintos ISPA
szennyvízcsatornázási projekt indult.
A Tiszaszigetre esô rész mintegy 500
millió forint volt. A 2005-re megvalósult beruházással nem csupán 100 százalékban csatornázott lett a település,
de leaszfaltozták Tiszasziget minden
belterületi utcáját is – mintegy 22 kilométer hosszan. Az infrastruktúra, az
úthálózat kiépülésével élhetôvé vált a len, hogy az egyik legnagyobb magyar
falu, megállt az elvándorlás, sôt, egyre áruházlánc, a Coop egy nagy üzletet
többen költöztek ki Szegedrôl a tele- épített a falu fôterén, amit november
pülésre – hangsúlyozta Bodó Imre. A 18-án adtak át ünnepélyesen. Ez többlet
polgármester szerint a másik fordulópont gazdasági potenciált, piaci lehetôséget
az volt a falu életében, hogy a katolikus biztosít a magyaroknak és szerbeknek
egyház szeptembertôl tíz évre átvette egyaránt – hangsúlyozta Bodó Imre. A
az óvoda és az iskola mûködtetését. Az polgármester elmondta: uniós pénzbôl,
óvodában mintegy 70, az iskolában pe- négy ütemben építik ki a csapadékvíz-eldig több mint 130 gyermek tanul, akikre vezetô rendszert a településen. Az 500
helyben fôznek. A szegedi kistérség által millió forintos beruházás elsô üteme
koordinált közösségi közlekedés fejlesz- már elkészült, most zajlik a második
ütem, s 2012-13 fordulójára végeznek
a munkálatokkal, amelynek végén 44
kilométer hosszú csapadékvíz-elvezetô
hálózat épül Tiszaszigeten. Az internet és
kábeltelevízió hozzáférés 90 százalékban
biztosított a faluban. Pályázaton nyert 10
millió forintból 17 személyes kisbuszt
vásároltak. A jármûvet kihasználja a
település apraja-nagyja: ezzel szállítják a
gyerekeket Szegedre bábszínházba vagy
úszásoktatásra, de a kisbusszal utaznak
a sportkör és a nyugdíjasklub tagjai is
vidéki meccsre, fellépésre. A szociális
ellátás a kistérség fenntartásában mûködik. – Jelenleg három szociális gondozó
segít az idôsek ellátásában, de tervezzük
idôsek napközi otthonának létrehozását.
Ugyanígy a mezôôri szolgálat felállítása
is napirenden van, mert az utóbbi idôben
megszaporodtak a kis értékre elkövetett

ütemben épül meg a Tiszasziget végét lepítettünk napelemeket. Elképzeléseink
jelzô táblától a Törökkanizsáig vezetô bi- szerint néhány hónap múlva döntés szücikliút. A tiszaszigeti katolikus templom lethet az ügyben. Terveink szerint ezzel
tetôszerkezetének teljes felújítására 22 újabb munkahelyeket lehet teremteni a
millió forintot nyertünk. Tavasszal kez- településen. A Tisza partján van egy száz
dôdik a rekonstrukció. 10 millió forintot nyaralóból, horgásztanyából álló üdülônyertünk a Határmúzeum létrehozására, övezet, ami olyan, mint Szegeden a Sárga
mely egyedülálló lesz az országban. A fa- üdülôtelep. Ha ezt a több hektáros terülelu végén található kiserdôben alakítjuk ki tet tulajdonba kapná az önkormányzat az
a szabadtéri múzeumot, ahol bemutatjuk, államtól, akkor elôbb szabályozási tervet
milyen volt a határ a szocializmusban. készítene az üdülôövezetre, majd megfeLesz itt figyelô, szögesdrót, nyomsáv lelô infrastruktúra – elektromos hálózat,
és határkô is – mondta Bodó Imre, aki ivóvíz- és szennyvízcsatorna rendszer
szerint turisztikai szempontból a Határ- – kiépítésével felújítaná, fejlesztené a
múzeum ugyanolyan fontos lesz a telepü- folyóparti területet. Terveink szerint
lés életében, mint az ország legmélyebb lehetne itt sportolni, kirándulni, szórapontja, mely Tiszaszigeten található. A kozni, fürödni a szabadstrandon, kajakot,
legmélyebb ponttól 1 kilométerre lesz a kenut és kerékpárt bérelni, hazai ételeket
Határmúzeum, s itt fut majd a Szegedet és italokat enni, inni és pihenni. Ez a
Törökkanizsával összekötô kerékpárút pezsgô Tisza-parti élet hasznára válna a
is. A távolabbi tervekrôl szólva Bodó falusi turizmusnak is. Azt is tervezzük,
Imre elmondta, hogy szeretnék ingyen hogy felvesszük a kapcsolatot azokkal az
megszerezni az államtól a régi határ- önkormányzatokkal, amelyek Magyarôrlaktanyát, ahol a pályázati források ország legmagasabb pontján találhatók,
igénybevételével a katolikus egyházzal mert szeretnénk megszervezni, megren300 négyzetméteres szárnnyal bôvül közösen alakítanák ki az idôsek otthonát. dezni Az ország legmagasabb pontjától
majd az épület, amelyben helyet kap Itt 30-50 új munkahelyet teremtenének. az ország legmélyebb pontjáig tartó túrát.
a könyvtár, a házasságkötô terem, az Az energetikai korszerûsítéssel is új A túraútvonalba esô önkormányzatok
idôsek napközi otthona, valamint egy munkahelyek jöhetnének létre a települé- is – számításaink szerint 25 ilyen helyszámítástechnikai szoba és egy szo- sen. – Meggyôzôdésünk, hogy a megújuló hatóság van – tevékeny szerepet vállalciális blokk. A 2011 tavaszán kezdôdô energiáké a jövô, így nekünk is meg kell hatnak az esemény lebonyolításában, a
építkezésre 35 millió forintot nyertünk találnunk az alternatív energiaforráso- vendéglátásban, hiszen így településük
pályázaton. A beruházás teljes költsége kat, mert az a tervünk, hogy önellátóvá országosan ismertté válik. A résztvevôk
közel 40 millió forint. Újszentiván gesz- tegyük energetikai szempontból Tisza- gyalog, kerékpáron és kenuval tehetnék
torságával kerékpárút épül Szegedtôl a szigetet. Felkértünk egy szakértôi csa- meg a távot – vázolta fel a jövô terveit
szerbiai Törökkanizsáig. Az elsô ütemre patot, amely nem csupán a felméréseket Bodó Imre, aki elmondta, hogy az elmár megvan a szükséges támogatás, ta- végzi el, de azt is felvázolja, hogy mivel következô idôszakban három területre
vasszal kezdôdik az építkezés. A második érdemes foglalkoznunk ebben a témában. koncentrálnak: a turizmus élénkítésére,
Tanulmányozzák, hogyan lehet hasznosí- az energetikai rendszer korszerûsítésére
tani a Föld és a Nap hôjét, a termál- vagy és új munkahelyek teremtésére.
vízenergiát, de készítenek széltérképet,
és vizsgálják az energianövények alkalmazhatóságát is. Jelzem, hogy a legmélyebb ponton álló 30 négyzetméteres fogadóépületre
már telopások – fogalmazott a polgármester,
aki elmondta: már több olyan nyertes
pályázatuk, projektjük van, amely befejezés elôtt vagy közbeszerzés alatt
áll. – Nemrégiben 14 millió forintból
akadálymentesítettük a polgármesteri
hivatalt, s ezzel minden intézményünk
akadálymentessé vált. A mûvelôdési
ház bôvítése régi tervünk. Új, mintegy

Tiszaszigeti iskola
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Összefogás

A kistérség is megmozdult az iszapkatasztrófa hírére

Elkél minden segítség

Idén két olyan katasztrófát élt meg az ország, melyekben csak az összefogás
segíthetett, segíthet azokon, akiknek majdnem mindenük, vagy mindenük
odaveszett. A tavaszi árvízkor és az októberi vörösiszap-katasztrófa kapcsán is bebizonyosodott, hogy a magyarok a bajban példátlan összefogásra
képesek. A segítségbôl a szegedi kistérségben élôk is kivették részüket.
Szeged önkormányzata és a Szegedi
A vörösiszap-katasztrófa megrázó
képei, az ajkai térségbôl érkezô hírek Ifjúsági Ház jótékonysági számlát nyisegítségre sarkalltak szinte minden- tott és gálaestet szervezett a rászorulók
kit. Ki-ki erejéhez mérten adakozott az megsegítéséért. Az esten szegedi, vagy
országos gyûjtôakciókban, a nagyobb Szegedhez kötôdô mûvészek léptek föl.
segélyszervezetek programjaiban. Ma- Az adományokból összegyûlt 3 millió
guk a települések is vagy bekapcsolódtak forinthoz a város önkormányzata ugyanezen akciókba, vagy önálló kezdeménye- ennyit hozzátett, így segítve az akciót.
Ugyanehhez a programhoz csatlakozva
zésekkel álltak elô.

árverezték el Janics Natasa „Az év nôi
kajakosa 2006” díját 65 ezer forintért.
December 22-én helyi cégek, a Szegedi
Nemzeti Színház és a Baptista Szeretetszolgálat összefogásának köszönhetôen
250 ember érkezik Szegedre az iszapkatasztrófa sújtotta térségbôl, hogy legalább rövid idôre feledhessék az otthoni
gondokat. Az Elsô Szegedi Lions Klub is
gyûjtött 40 köbméternyi ruhát, játékot,
amit kamionnal vittek a Kolontár melletti
raktárbázisra.
Algyô bankszámlát nyitott, és gyûjtésre hívta a település lakosságát, vállalkozóit. A képviselô-testület a károsult

települések támogatására 1 millió forint
segélyt szavazott meg. A Magyar Fürdôszövetség felhívása nyomán a Gyevitur
Kft. a szabadidôközpontban vendégül
lát egy otthonát elvesztett négytagú
családot, valamint az önkéntes segítôk
részére 10 db, 15 alkalmas fürdôbérletet
adományoz.
Kakas Béla, Sándorfalva polgármestere azt javasolta, hogy minden település „fogadjon örökbe” egy-egy, a vörösiszap-katasztrófa sújtotta térségben élô
családot. Elmondta: az önkormányzatok
az elköltözni szándékozók számára építési teleket ajánlhatnak föl, az újjáépítéshez
önkéntes munkaerôt biztosíthatnak, átvállalhatják a gyermekek iskoláztatási
költségeit vagy üdültetését.
Röszkén a templomban külön perselyt állítottak a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítésére. Zsombó
ugyancsak gyûjtési akciót szervezett: a
Családsegítô- és Gyermekjóléti Szolgálat

irodájában vártak olyan tárgyi adományokat, melyek segítik a talpra állást a
szerencsétlenül járt térségben.

Fejlesztések Szegeden

Szegedi belváros rehabilitáció
újratöltve

CSENDES, HANGULATOS UTCÁK A
KLINIKAI KÖZPONT KÖRNYÉKÉN,
MEGSZÉPÜLÔ DUGONICS ÉS ÁRPÁD TÉR

A szegedi kistérségben három településen választottak új polgármestert
az október 3-i önkormányzati választásokon. Algyôn az 54 éves Herczeg
József, Bordányban a 37 esztendôs Tanács Gábor, Deszken pedig a 44 éves
Király László lett a település új vezetôje.
Idén tavasszal fejezték be a Reök-palota elôtti tér, valamint a Kölcsey utca
felújítását, november 12-én pedig már
a Gutenberg utcában tartottak átadóünnepséget, mely szintén új külsôt kapott.
A Mars tér környékén megtörtént a Hajnóczy utcával szembeni keresztezôdés
átépítése, a Mérnöki kar elôtt egy dísztér
kialakítása. Az északi parkoló befejezése
után decemberre a piacközpont felújításá-

val is végez a kivitelezô, a szegedi agóra
új nagycsarnokkal, az U-pavilon körül
pedig egy új rendezvénytérrel várja a
vásárlókat. Az idei évben tehát lezárul
a szegedi belváros rehabilitáció elsô fele, ám még márciusban kormánydöntés
született a folytatásról.
A közgyûlési jóváhagyást követôen a
napokban nyújtottuk be a szegedi belváros rehabilitáció újabb ütemének rész-

letes projektjavaslatát – tudjuk meg a jobban megközelíthetô legyen a klinikai
legfrissebb fejleményeket Priskinné Ale központ illetve hosszabb távon, ezen az
Máriától a szegedi Városfejlesztési Iroda útirányon érhetô majd el a déli Tisza-híd
irodavezetô-helyettesétôl. A második ak- és a tervezett innovációs központ is – avat
cióterület a hamarosan épülô új klinikai be a részletekbe az irodavezetô-helyettes
központ környezetét és a Dugonics teret asszony.
Ennél is látványosabb elemnek ígérérintené. A projekt összköltsége 2,4 milliárd Ft, amelybôl a támogatástartalom kezik a Dugonics tér és az Árpád tér
tervezett felújítása. A parkot teljesen
közel 1,7 milliárd Ft.
A klinikai központ kiválasztását elsô- rendbe tesszük, reményeink szerint az
sorban az indokolta, hogy az új integrált új köztér csendesebb és hangulatosabb
intézmény helyén valaha utca húzódott, lesz – mutatja a terveket Priskinné Ale
nyomvonalában mûködô, az egész vá- Mária. A renováláson átesett rektori
rost illetve városrészt ellátó közmû- hivatal épületét és a Kárász utcának
vezetékekkel. Ezeket mindenképpen a a bejáratát is felújítják. Az Árpád tér
klinikatömbök építésének megkezdéséig sokkal izgalmasosabbá, fiatalosabbá
közterületekre kell kiváltani. Az építke- válik; sokfunkciós, mozgalmas területté
zéssel összehangolva a munkafolyamat alakul majd át.
A Dugonics téren ivókút és újabb szömár idén áprilisban a Semmelweis utcában el is kezdôdött, november végére kôkút építését is tervezik. A közbiztonfog fejezôdni. Ezzel együtt forgalomcsil- ság javítása érdekében térfigyelô rendlapított közlekedési övezetek alakítanak szert alakítanak ki. A volt jegyárusító
ki a klinikák és az oktatási intézmények, pavilon építészeti értékeit igyekeznek
megmenteni, ezen kívül tudássétány
kollégiumok környezetében.
Új útszakasz épül a Bánomkert sor, épül, különleges információközvetítô
Oldal utca, Állomás utca vonalon, hogy „totemoszlopokkal”.

A Somogyi utcát lezárnák az autóforgalom elôl, díszburkolatos sétálóutca lenne,
egészen a Zrínyi utcáig – említ meg egy
lényeges közlekedési változást a téren az
irodavezetô-helyettes asszony. A Toldi, az
Eötvös és az Apáthy utcákat is forgalomcsillapított közlekedési övezetekké fogják
átalakítani, így biztosítva összeköttetést
a Dóm térhez és a magánberuházásban
épülô új szállodához.
Az ütemezés szerint jövô tavasszal
a klinikai központ körül már az úgynevezett „szépészeti beavatkozásokkal”
folytatódhat a megkezdett felújítás: burkolatok valamint a szükséges kertészeti munkákkal a tervezett zöldfelületek
kialakítása.
Ezzel párhuzamosan 2011 második
negyedévben szeretnénk elindítani a
Dugonics tér és környékének rekonstrukcióját is. Bízunk benne, hogy erre
az idôpontra már aláírt támogatási szerzôdéssel rendelkezünk – tudjuk meg az
ütemezés további részleteit. A jelenlegi
forgatókönyv szerint a teljes beruházást
2012 áprilisáig kellene befejezni.
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Kilép a világba az algyôi könyvtár

Modern szolgáltatások pályázati forrásból
Csongrád megye hét könyvtára összesen több mint 85 millió forintos támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatán. A
Tudásdepó Expressz nevet viselô projekt gondozója a szegedi Somogyi-könyvtár. Rajta kívül a kistérségbôl az algyôi könyvtár vesz részt benne, mely a
programnak köszönhetôen a világ bármely részérôl elérhetô lesz.

A konzorcium tagja még a hódmezôvásárhelyi, a kisteleki, a mindszenti, a
mórahalmi könyvtár, valamint a szegedi Bibliotéka Egyesület. A pályázat
célja a könyvtárak tanulássegítô, do-

Az algyôi könyvtár 16 ezer darabos
könyvállománnyal rendelkezik. 1973-tól
1997-ig, Algyô önállóvá válásáig a szegedi
Somogyi-könyvtár fiókintézménye volt.
Bene Zoltán igazgató elmondta, hogy a
fönt említett pályázatnak köszönhetôen
– mely egyébként lényegében két programot takar -, sok minden megváltozik a
nagyközség bibliotékájában. Vásároltak 7
új számítógépet, egy laptopot, szkennert,
nyomtatót, és egy olyan készüléket, mely
a gyengén látókat segíti az olvasásban.
Korszerûsödik a könyvtár világítása,
és lecserélték a katalogizáló programot.
Utóbbira azért volt szükség, hogy a pályázatban részt vevô könyvtárak egységesíthessék rendszereiket, és közös
internetes felületet hozhassanak létre,
ahol a hét intézmény dokumentumai
egy helyen lesznek kereshetôk. Megindulhat Algyôn a helyismereti anyagok
feldolgozása, és világhálóra vitele. Szintén az olvasók kényelmét szolgálja az a
program, mellyel az Algyôn megtalálható
helytörténeti anyagok beszkennelve a
konzorcium bármely tagjának tovább
kumentumszolgáltató rendszerének küldhetôk.
A pályázati forrásból arra is jutott,
összehangolása, fejlesztése 24 órás,
internetes szolgáltatásokkal, és nem hogy az olvasást népszerûsítsék az isutolsó sorban az olvasás népszerû- kolások körében például vetélkedôkkel,
író-olvasó találkozókkal.
sítése.
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Külföldi kapcsolatok

Mazsolás müzli
meleg tejjel

Az önkormányzat igazi sikertörténete a zsombói közétkeztetés

Egy éve vásárolta meg a Jóbarát Vendéglôt a zsombói önkormányzat, amely
így kívánta biztosítani a közétkeztetést a településen. Az óvoda vezetôje és
az iskola igazgatója elégedett az ételek minôségével és mennyiségével. Dicsérték a szolgáltató céget, amely szerintük együttmûködô és rugalmas. A
közétkeztetést mintegy 300 gyerek veszi igénybe, 250-en pedig elôfizetnek
az ebédre Zsombón.
A Jóbarát Vendéglô korábbi tulajdonosának, Polgár Kálmánnak a halála
után döntöttek úgy az örökösök, hogy
nem viszik tovább a helyet. Az önkormányzat élt a kínálkozó lehetôséggel,
és 25,5 millió forintért megvette, majd
felújította a vendéglôt. – Valóban ritka,
de nem egyedülálló, hogy egy önkormányzat vendéglôtulajdonos – mondta

Gyuris Zsolt polgármester. Hozzátette:
a 400 négyzetméteres ingatlan tartalékot is jelent, hiszen forgalomképes
vagyontárgy. A helyhatóság az étterem
megvásárlásával és bérbe adásával biztosította a közétkeztetést a faluban, ahová
korábban a Suli-Host szállította az ételt,
amit a gyerekek a közösségi házban ettek
meg. Egy éve már kulturált körülmények
között ebédelhetnek az iskolások és a
település lakói a Zsombó központjában,
az Andrássy utcán található Jóbarát
Vendéglôben, ahol menüs és a la
carte-os étkezést is biztosítanak. – Naponta mintegy
300 óvodás és iskolás
veszi igénybe a
közétkezte tést, s
ezen

felül mintegy 250-en fizetnek elô az
ebédre – mondta az étterem üzletvezetôje. Nagyapáti Roland hangsúlyozta: a
betérô vendégek közel 100 féle étel közül
választhatnak az este 9 óráig nyitva tartó
vendéglôben. Az üzletvezetô szerint jól
döntött az önkormányzat, hogy megvásárolta az éttermet, amellyel 12 új
munkahelyet is teremtett. – Én magánemberként is onnan hordom az ebédet,
amivel nagyon elégedett vagyok – mondta Maróti Antalné iskolaigazgató, akitôl
megtudtuk: az iskolások általában négy
turnusban ebédelnek a vendéglôben,
ahol – Nagyapáti Roland elmondása szerint – egyszerre akár 100 gyereket is
le tudnának ültetni, úgy, hogy még a
menüsöknek és az a la carte-osoknak is
maradna 50 férôhely. Marótiné szerint
a szolgáltató nagyon jó partner, hiszen
segítôkész, együttmûködô és rugalmas.
– Változatosan fôznek és sokat adnak, ma
például mazsolás müzli volt a tízórai
meleg tejjel. Mindehhez jutányos áron
juthatnak hozzá a gyerekek, hiszen az
önkormányzat is komoly pénzzel finanszírozza a közétkeztetést – hangsúlyozta
az igazgató. Fogasné Matula Zsuzsanna
óvodavezetô is elégedett az ételek minôségével és mennyiségével. – Nagyapáti
Roland és csapata rendkívül figyelmes.
Mi például kedden és csütörtökön úszásoktatásra járunk Szegedre a gyerekekkel,
s ilyenkor szendvicset kapunk uzsonnára, tehát olyan ételt, amit ott helyben is
elfogyaszthatunk, míg az itthon maradt
apróságok pudingot ehetnek délután.
Mindemellett 12 gyermekünknek diétás ételt szállítanak ki az óvodába. Lényeges, hogy interaktív, élô köztünk a
kapcsolat – mondta az óvodavezetô. Ezt
erôsítette meg az iskola igazgatója is, aki
szerint Nagyapátiékkal mindent meg
lehet beszélni, s a jelzésükre azonnal
intézkednek a vendéglôben.

Prágában
jártak a
röszkeiek

Idén több képzést is tartottak a Röszkei Teleház szervezésében a Magyar
Teleház Szövetség partnereként az EU
Gruntvig programjának keretében.
Harminc fô részvételével zajlott a
számítástechnikai képzés, majd 15
aktív idôskorú ismerkedett a pályázatírás, a tervezés, a megvalósítás

és az elszámolás fortélyaival. A napokban egy prágai találkozón vettek
részt, amelyen nyolc ország képviseltette magát. A program folytatásaként
pedig Röszkén találkoznak majd a
franciák, olaszok, litvánok, csehek,
törökök, románok és lengyelek jövô
év januárjában.

Városi tulajdonban a Virág
Gyuris Zsolt polgármesternek igaza van, valóban nem példa nélküli, hogy egy
önkormányzat valamilyen vendéglátó egységnek a tulajdonosa. Bár véglegesen
még nem zárult le, napokon belül pont kerülhet Szegeden a Virág cukrászda
ügyére. A megyeszékhely jelképének számító cukrászdát tavasszal vásárolta
meg az önkormányzat 300 millió forintért. Amint véget ér a jogi huzavona, az
önkormányzat meghirdeti és bérbe adja a Virág cukrászdát.
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Citerások Algyôn

Az Algyôi Citerazenekar nyolc éve bor. „Ez nagy segítség nekünk, hiszen sikerült, egyszerre 132 zenész „húzta“
alakult meg, de tagjai már az 1970- így heti egy alkalommal lehetôségünk Rózsa Sándor kedvenc nótáit a fôtéren,
es években is együtt zenéltek. 2002. nyílik gyakorolni, de természetesen ahol nem mellesleg 125 méteres kalács
szeptember 20-án, az Algyôi Hagyo- nagyobb fellépések elôtt többször is sült és 125 lovas vonult fel.
A zenekar nem titkolt szándéka, hogy
mányôrzô Együttes 30. évfordulóján igénybe vehetjük a Faluház szolgála fiataloknak is átadják tudásukat és
döntöttek úgy, hogy újra összeáll a tatásait.“
csapat. A zenekar jelenleg hét fôvel
A zenészek habár magukat amatô- a gyerekeket bevonják a hagyománymûködik- mondta el Gál Tibor. A csapat röknek vallják, tehetségüket számos ôrzésbe. Ennek érdekében indult el oktagja hozzátette, hogy a Citerazenekar díjjal elismerték már. Az úgynevezett tóberben a citera szakkör, ahol jelenleg
az egyetlen egyesülés jelenleg Algyô „Kvóta- rendszerben” 2009-ben és 2010- hat tanítvány ismerkedik a hangszerrel.
zenei életében, amely fontosnak tartja ben is elérték a legmagasabb, vagyis Gál Tibor büszke a diákjaira, azt mondja
a helyi hagyományok ápolását, tájolta- arany fokozatot, de a csapat az Algyô gyorsan fejlôdnek, így reméli, hogy a
tását és a fiatalabb generációk oktatását. Nagyközség Önkormányzat által ado- következô fellépéseiken, vagyis a karáA hét tag egyike a köcsögdudát, míg mányozott Alkotói- díjra a legbüszkébb. csonyi rendezvényeken már a legifjabb
másik tagja a furulyát szólaltatja meg, a
A zenekar szívesen csatlakozik jó citerások is színpadra állnak.
Az algyôi citerásokat azonban nemtöbbiek a különbözô citera fajtákat, így célt szolgáló kezdeményezésekhez,
például a basszus és a prímás citerát így kerültek kapcsolatba a sándorfal- csak a helyi rendezvényeken hallgatkelti életre a színpadon.
vi citerazenekarral is. A település 125. hatják meg az érdeklôdôk, december
A csapat munkáját az Algyô Nagy- születésnapjára a helyi zenekar egy 7- én, a Szegeden megrendezett Ki, mit
község Önkormányzata és az algyôi világrekord kísérlettel készült, amihez tud-on az Algyôi Asszonykórus háttérFaluház támogatja- emelte ki Gál Ti- az algyôiek segítségét kérték. A terv zenekaraként mutatkoznak be.
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„A jó böllér nem esik át
a malac túloldalára…”
Évtizedes hagyományokat ôriz a Domaszéki Böllérnap és Katalin bál, amit
idén november 27- én rendeznek meg.
A tavaszias idô ellenére bizony eljött
a disznóvágások ideje. Kispéter Géza
polgármester azt mondja, november végére még a tél is beköszönthet, ezért a
tavalyinál jóval több sátorral készülnek
a hónap utolsó hétvégéjén megrendezett
sokadalomra.
A böllérnap hajnalban egy finom házi
pálinkával indul - mondja mosolyogva a
polgármester. Kispéter Géza hozzátette,
idén várhatóan öt sertést dolgoznak
fel a fesztiválon. A zsûri, amelynek
elnöke a helyi Rózsavendéglô vezetôje
lesz, egyszerre figyeli a böllérek technikáját, gyorsaságát, sokoldalúságát.
Egy szakembernek ugyanis nem elég
az állatot technikásan leszúrni, a hús
feldolgozásának mechanizmusait is
ismernie kell.
A hajnali fél hétkor kezdôdô programokra kilátogatókat nemcsak böllér, hanem pecsenyesütô és kalácssütô verseny
is fogadja. Elôbbinél a sertéshús sütésének praktikáit mutatják be az indulók,
utóbbi versenyen pedig a disznóvágáson
készült desszertek kerülnek terítékre. A
kalácssütô versenyen igazi keltkalácsokat is lehet majd kóstolni.
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Nem szabad kihagyni a párbajok so- valamint a domaszéki húsüzem is berából a pörköltfôzô versenyt sem, ahol a mutatja portékáit.
bográcsokban különbözô módon fô majd a
Az egész napos eszem- iszom után
sertéspörkölt, amit finom köményes bur- pedig jön a dínom-dánom. A domaszéki
gonyával és különféle savanyúságokkal sportcsarnokban este hat órakor keztálalnak fel a szakácsok.
dôdik a Katalin bál. Az ünnepi estén a
A pecsenyesütô versenyen várha- Travel-Trió szórakoztatja a vendégeket,
tóan több mint tíz csapat méri össze a sztárvendég pedig Márió lesz. A bálofôzôtudományát. Civil szervezetek és zókat stílusosan disznótoros vacsorával
a szomszédos települések csapatai várják szervezôk.
A domaszéki böllérnapra november
indulnak- árulta el a polgármester. A
Gasztronómiai Workshopon a testvér- 25-ig lehet reggeli és ebédjegyet váltatelepülések finomságaival ismerked- ni a helyi Presszó Vendéglôben, míg a
hetnek a látogatók, Királyhalom, Lövéte Katalin bálra a belépôket a Rózsakert
borait és ételeit lehet majd megízlelni, Vendéglôben lehet megvásárolni.

Megszépült
Újszentiván
központja

A település régi problémája, hogy csôte- nyék lakói kifogásoltak, de szükséges
lepülés, nincs egy központi tere, mondta volt. Amióta pedig az új fákat kiültették,
Putnik Lázár a Fô tér felújítása kapcsán. mindenki megbékélt. Úgy látom, hogy
Amit eddig a település központjának a felújított Fô tér mindenkinek nagyon
mondtunk, az is tulajdonképpen csak tetszik – tette hozzá a polgármester. A
egy buszforduló volt – tette hozzá. Ezért gyerekek jót játszanak a szökôkút kördöntött a képviselôtestület még 2007-ben, nyékén, az idôsebbek pedig szívesen
hogy a Szerb templom környékén ki kell üldögélnek a padokon. A fiatalok pedig
alakítani a település központi terét. Ezt már inkább ezt a helyet választják találaz elképzelést, pályázati pénzeknek kö- kozóhelynek, mint a buszmegállót. Ezért
szönhetôen, sikerült megvalósítani, és is nagyon jó látni, hogy van eredménye
már megvannak a további tervek is egy a munkánknak, mondta Putnik Lázár.
Mivel a teret már birtokukba vették a
másik közösségi tér kialakítására, amely
a Polgármesteri Hivatal, a Civil Ház, böl- település lakói, ezért a képviselôtestület
csôde, orvosi rendelô és az újonnan épülô úgy döntött, nem lesz külön átadó ünnepség, hanem helyette Advent egyik hétvégtemplom között épülne meg.
Putnik Lázár polgármester elmondta, éjén Betlehemet állítanak, és különféle
a Fô tér kialakításának költsége megha- közösségi programokat szerveznek. Itt
ladta a 27 millió forintot, amibôl 22 millió az óvodások árulják majd saját készítéforint volt a pályázati pénz, a többit az sû ajándéktárgyaikat, lesz forralt bor,
önkormányzat fedezte. Ebbôl épült meg a pálinkakóstolás, ünnepi sütemények.
szökôkút, a díszburkolat, a pihenôpadok, A lényeg, hogy egy olyan értékteremtô
a pergola és készült el a növényesítés program jöjjön létre, amellyel hagyományt teremtünk és megmozgatjuk a
valamint a füvesítés.
Az építkezés elindulásakor sajnos település lakóit – zárta a beszélgetést
néhány fát ki kellett vágni, amit a kör- Putnik Lázár.
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Elkészült a Gutenberg
utca felújítása
mûhálózat, és zöld díszkandeláberek
elhelyezésével a közvilágítási hálózat
is. A díszburkolatot padok, zöld szigetek
szegélyezik mindkét oldalon új ezüsthárs
fasorral, cserjékkel. A kerékpárok elkilométer per órával. A gépkocsik se- helyezésére kerékpártárolókat helyeztek
bességét úgy csillapítják, hogy az utca el végig az utcában, és megtörtént teljes
nyílegyenes vonalát virágágyásokkal, hosszban az utca akadálymentesítése is.
valamint pihenô- és parkolóhelyekkel A Bolyai és a Jósika utca keresztezôdésére
törik meg. Az utca végig egyirányú lett a burkolatba épített 4-4 lámpatest hívja
a Tisza Lajos körút felé, a kerékpárosos fel külön is a figyelmet.
Az utca dísze a Vasvári Pál Közgazdamindkét irányban közlekedhetnek.
A felújítás keretében a teljes útpálya sági Szakközépiskola elôtt elhelyezett
díszburkolatot kapott, megújult a köz- kisfiús ivókút, a szegedi Simor Márton
szobrászmûvész alkotása. A régmúlt
diákélet hangulatát idézô kisfiú zsánerszobor egy családi ivókút része, melybôl
egyszerre három oldalról, különbözô
magasságban lehet inni. A másfél tonnás süttôi mészkô ivókút a szecessziós
stílus jegyében organikus formákat idéz.
A beruházás a 3,3 millió forint értékû
Szeged városközpontjának funkcióbôvítô
fejlesztése projekt része, melynek keretében új tér született a Reök-palota elôtt
és sétálóutcává vált a Kölcsey utca idén
tavasszal. Ezt a területet köti össze a Gutenberg utca szintén a projekt keretében
megújult Mars téri piaccal és a projekttôl
független, most épülô Árkád bevásárló
központtal. Az Uniós támogatásnak köszönhetôen az összesen 395 millió forintos korszerûsítés a városnak mindössze
59 millió forintba került.

November 12-én Botka László polgármester ünnepélyes keretek között átadta a felújított Gutenberg utcát a szegedieknek, és felavatta Simor Márton
szegedi szobrászmûvész új köztéri alkotását: a kisfiús ivókutat. Újdonság,
hogy a jövôben teljesen egyirányú és vegyes forgalmú lesz az utca.
A nyár elején megkezdett utcarekonstrukciós munka keretében befejezôdött a
Gutenberg utca teljes felújítása. Létrejött Szeged elsô vegyes forgalmú utcája,
amely átmenetet jelent a sétáló utca és a
hagyományos közút között. Nincs járdaszegély, helyette a gyalogosoké és kerékpárosoké az elsôbbség az egész utcában,
de autók is behajthatnak legfeljebb 30
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Elkészült a Zsiráfház
a Szegedi Vadasparkban

zik majd. A zsiráf lak mellett közvetlenül
egy új kiszolgáló egységet is kialakítanak
mintegy 15 méteres magasságban, így az
ott üldögélô vendégek szemmagasságba
kerülhetnek a zsiráfokkal, miközben a
szendvicsüket majszolják.
A Szegedi Vadasparkba elôször három
hím zsiráf érkezik, de a tervek szerint a
késôbbiekben egy hím és három nôstény
lakója lesz a részlegnek.
A zsiráf tartását komoly szabályok
kötik, amit nemcsak a karám építésénél
kellett figyelembe venni- tette hozzá
az igazgató. A park dolgozói ezért több
héten keresztül figyelik majd a patások
gondozását más állatkertekben, hogy
mire Szegedre érkeznek a kis újoncok,
már ne okozzon problémát az ellátásuk.

A szegedi Vadaspark látogatói a legszívesebben zsiráfokat és zebrákat látnának az újonnan beköltözô állatok között
- derült ki abból a felmérésbôl, amit a
Park munkatársai végeztek. Az állatkert
vezetôsége számára a vendégek kérése
a legfontosabb, így a Vadaspark és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
benyújtotta pályázatát az Európai Unió
által meghirdetett felhívásra, amely a
megvalósítást tette lehetôvé. A pályázat 50%-os önrészét az önkormányzat
biztosította.
A 115 millió forintos összköltségû beruházás jelentôs állomásához érkezett. A
zsiráfház elkészült, a külsô kifutó építése pedig megkezdôdött. A fedett karám
15 méter belmagasságú, amihez 5.000
négyzetméteres zöld, erdôs terület tarto-
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Zöld sarok

A tél és az állatok

Menyhal

Lassan beköszönt a tél, s a tavas�szal-nyáron látott állatok egy része eltûnik a szemünk elôl, s megjelennek
olyanok, amelyeket csak a téli hónapokban figyelhetünk meg. Felmerülhet
a kérdés bennünk, mi lesz vajon a fák
lombján megbújó zöld levelibékával,
vagy a szürkületben a kertben settenkedô tüskéshátú barátunkkal, a sünnel,
amikor a hômérséklet kint tartósan
fagypont alá süllyed?
Va nna k á llatok, a melyek röv idebb-hosszabb vándorútra indulnak.
Legjobb példája ennek a madarak ôszi
vonulása. Közülük egyesek kontinenseket átrepülve érik el telelôterületüket. A
hazánkban is költô fehér gólyák a telet
Dél-Afrikában töltik. Csak tavasszal, a
jó idô beköszöntével érkeznek vissza
fészkeikhez. Mások fajok kóborolnak,
a fészkelô helyeiket elhagyva nagyobb
területet bejárva keresnek táplálékot.
Gyakran délebbre repülnek és vészelik
át a táplálékban szegényebb idôszakot.
Ugyanis a madarak vándorlását elsôsorban a táplálékhiány okozza. Elbújnak
azok a táplálék állatok, amelyek az év
nagy részében biztosítják az egyedek
életben maradását. Miután télen nem
találnak megfelelô mennyiségû és minôségû élelmet, így elköltöznek arra az
idôre. A cinegék például a nyári rovarbôség után télen fôként olajos magvakkal
táplálkozik, amely elegendô energiát
szolgáltat a hideg idôszakra.
Az állatok többsége nem képes ilyen
vándorlásokra, nekik más megoldást
kellett „találniuk”. A gerinctelenek nagy
része repedésekben, az avarban, gyökerek közt megbújva vészelik át a telet.
Vannak fajok, amelyeknek az áttelelô
petéikbôl tavasszal kibújnak a lárvái, s
fejlôdnek tovább. A szárazföldi csigák - a
kertekbôl is jól ismert éti csiga is-, a
tél közeledtével a talajba vájt üregekbe,
gödrökbe ássa magát, vagy behúzódik a
vastag avar, komposzthalom alá Ilyenkor
a házának szájadékát kemény mészlemezzel (zárófedô, epiphragma) zárja
el. A kemény mészlemez alatt további
pergamenszerû hártyákat képez, amely
biztosítja a hôszigetelést. Ha hideg tél
következik, nemcsak a mészfedô jóval

Denevér

Pele

vastagabb, hanem annál több pergamenszerû hártyát is készít.
Halaink nagy része az egyre alacsonyabb hômérsékletû vízben felkeresi
a meder mélyebb fekvésû gödreit, s
ezrével összebújva vermelnek. Így tesznek a békés halaink, köztük például a
ponty, a dévérkeszeg is. A 8-10 Celsius fok alá süllyedô vízhômérséklet
esetén a pontyok a mélyebb vízrétegek felé veszik útjukat majd a vermelô
helyeken csoportosulnak. Téli tartós
hidegben a víz alsó rétegeinek hôfoka
4 Celsius fokra csökken, amikor is a
pontyok életritmusa teljesen lelassul,
alig táplálkoznak. Szinte a minimálisra csökken a szívverésük, a mozgásuk
is. Éppen csak annyira mûködnek, ami
a túléléshez szükséges. A ragadozó
halak közül a csuka és a süllô még a
téli hideg, 1-2 fokos vízben is aktív és
táplálkozik. Hasonlóan aktív a rejtett
életet élô és kevéssé ismert menyhal
is. A többi halunkhoz képest „fordítva”
rendezkedett be. Míg tombol a tél, s halaink mozdulatlanul vermelnek, addig
a menyhal buzgón nyeli a mozdulatlan
halakat a vermelô helyeken, miközben
nagymennyiségû zsírt raktároz el májában. Szüksége is lesz rá, mert a melegedô vízben a menyhal megy „aludni”, s
nyáron éli fel a télen szerzett tartalékait,
szemben a többi állattal.
Tudnunk kell azt is, hogy minden természetes víznek megvannak a maguk
vermelô helyei, ahol a halak évrôl-évre átvészelik a telet. Ezek téli zavarása,
horgászása veszélyeztetheti az adott víz
halfaunáját. Ezért ezeket a helyeket úgy
védik, hogy az év elsô két hónapjában
horgászati tilalmat rendelnek el!
A kétéltûek és hüllôk elvermelik magukat, életfunkcióik lelassulnak, hômérsékletük a környezettel együtt fagypont
körülire csökken. Ezen élôlények számára fontos, hogy saját hômérsékletük ne
süllyedjen a fagypont alá, ezért patakok,
tavak mélyére (pl. kecskebéka), a talaj
alsóbb rétegeibe veszik be magukat,
ahol az egész tél során fagypont felett
marad a hômérséklet. Mint azt elôzô
cikkemben írtam, a gôték nyár végén
elhagyják a vizeket és telelésig a nedves

parti növényzet közt élnek. A tél beállta
elôtt gyökerek közt, repedésekben, fagymentes gödrökben találnak megfelelô
menedéket, s alszanak téli álmot. Azok
a békák, amelyek életük nagy részét a
szárazon töltik (zöld levelibéka, barna
ásóbéka, varangyok), a talajban lévô
üregekben, odvakban, védett és fagymentes helyen telelnek. Olykor még a
pincékben, gazdasági épületekben is
rátalálhatunk egyedeikre. Hasonlóan
vészeli át a telet a hüllôk (teknôsök,
gyíkok, kígyók) is.
Emlôseink közül téli álmot alszik a
keleti sün, a nagy és a mogyorós pele,
az ürge, a mezei hörcsög, a borz és a
denevérek. A sün testhômérséklete a
téli álma alatt 5 Celsius fok alatti. Szívverése a percenkénti 180-ról nyolcra változik; légzése 40-50-rôl 3-4-re csökken
percenként. Az ôsszel felhalmozott nagy
mennyiségû zsírtartalékait tavaszra feléli, így amikor a levegô hômérséklete
15 fok körüli lesz, a sünök testtömegük
akár felét is elveszthetik. A fiatal, nyáron
született példányok nem tudnak mindig
elegendô zsírt felhalmozni, ezért az elsô
teleléskor a hosszú hideget nem képesek

elviselni. A pelék életmûködése akár életmûködésekkel néhány nap alatt
6-7 hónapon át a minimálisra csökken. felélné tartalékait és az állat megfagyna.
A vakond nem alszik téli álmot, de
Hibernált állapotban akár 10 perc is
eltelik két lélegzetvétel között, szívveré- a talaj mélyebb, már a fagytól mentes
sük a percenkénti 30-ról 6-ra is lecsök- rétegeibe húzódik és csak az idô enykenhet. A pelék gyakran csoportosan, hülésével keresi fel újra a talajfelszínt.
odvakban összebújva alszanak. A hazai Ugyancsak nem alszik téli álmot a módenevérfajok egy része barlangokban kus sem, de igen hideg idôben több
telel, ahol viszonylag állandó, 8 Celsius napig a búvóhelyén maradhat.
Azoknál az állatoknál, amelyeknél
fok körüli a hômérséklet és magas a
páratartalom, ami megakadályozza a valódi téli álomról, azaz hibernációról
téli álmot alvó állatok kiszáradását. Má- beszélünk, nagy mennyiségû, ôsszel
sik része megelégszik nagyobb odvak, felhalmozott barna zsírszövetet taláüregek, falrepedésekkel, ahol átvészeli lunk. A barna zsírszövet a téli álmot
a hideg periódust. Ha enyhébb az idô, alvó állatokon kívül az újszülöttekben
felébrednek és ki is repülnek vackukból. található, hiszen számukra is az egyik
Testhômérsékletük csupán 1 fokkal ma- legnagyobb veszély a kihûlés.
Ha környezetünkben, kertünkben
gasabb a külsônél, de fagypont közelében az állat felébred-, mintegy védekezô olyan búvóhelyekrôl van tudomásunk,
reakcióként. Az állatok szívverése a amelyek alkalmasak az itt élô állatok
percenkénti kb. 1000-rôl mintegy 15-re számára téli menedéknek, legyünk naesik vissza. A percenkénti 4-6 légzés- gyon körültekintôek, és semmiképp
szám helyett óránkénti 1-re csökken. ne bolygassuk meg ezeket a helyeket.
Ebben az állapotban a denevérek maga- Halasszuk a farakás, vagy a komposzttehetetlenek, alig mozognak. Felelôtlen halom átrakását inkább tavaszra, hogy a
megzavarásuk, felébresztésük az állatok hidegben védelmet nyújthasson kertünk
pusztulását okozhatja, hiszen ha hideg- „albérlôinek”!
Kosznai Norbert
ben kell új helyet keresnie, a normális

Fejlesztések a Kistérségben

Decemberben átadják
a Széchenyi Ifjúsági
Közösségi Központot
Sándorfalva 2009 májusában több mint 47 millió forint Európai Uniós támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból egy új, színvonalas
közösségi központ létrehozására.
A közbeszerzés lefolytatása után, Kakas Béla polgármester 2010 májusában írta alá a vállalkozási szerzôdést a
nyertes kivitelezôvel, a Partiskum-Bau
Kft.-vel. Az építkezési munkálatok szinte azonnal megkezdôdtek és december
elején fejezôdnek majd be.
Az Önkormányzat 2008 augusztusában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-Alföldi
Operatív Program keretében „Szociális
alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” címû kiírásra. Az
Önkormányzat végül itt is sikerrel járt
és 47,4 millió forint támogatáshoz jutott.
Az összesen 90 millió forintos beruházás során a Széchenyi utca 24. szám alatti,
közismert nevén a Széchenyi Udvarban
található rossz állapotú, egykor ipari
célokat szolgáló épületrészek elbontásra

kerülnek, a funkciójukat vesztett, üresen maradt ipari helyiségeket felújítják
és egy új épületszárny hozzáépítésével
létrehoznak egy 450m2 nagyságú, korszerû, többfunkciós ifjúsági közösségi

teret, a Széchenyi Ifjúsági Közösségi
Központot (SZIKK).
Az épületben kialakításra kerül egy
klubszoba, egy rendezvényterem, valamint egy oktató- és elôadóterem, amelyek
rendezvényeknek, klubfoglalkozásoknak,
kisebb összejöveteleknek, képzéseknek
és más szabadidôs programoknak adnak otthont.
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Táborosi Gábor saját kertjében
gyakorolhatnak az ifjú falmászók
Mini-Alpok Zsombón

Nem mindennapi mászófal áll Táborosi Gábor zsombói kertjében. A
49 esztendôs sportember négy évvel
ezelôtt költözött ki a Szeged melletti településre, ahol megépítette ezt az
egyedülálló speciális gyakorlópályát.
Táborosi Gábor szinte az egész életét a
természetben töltötte, korábban aktív
hegymászó volt, majd hegymászó oktatóként is dolgozott, jelenleg is tagja
a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetségnek. A szervezet honlapja úgy
ír róla mint a mászóversenyek lelkes
szervezôje és legnagyobb kritikusa,
akinek szívügye az együttmûködés
erôsítése a szomszédos országok mászóival. Amikor évekkel ezelôtt a Gellért
Szabadidôközpontban megépült az elsô
szegedi mászófal, Táborosi Gábornak
éppen akkor volt egy súlyos sérülése,
így a hegymászó karrierje véget is ért,
a sportedzôi viszont nem. Sôt, a Meteora Mászócsapat vezetôjeként egy lelkes
kis csoportot irányít már hosszú ideje.
Tanítványai rendszeresen tarolnak az
országos falmászó versenyeken, a klub
pedig mindig az élen zár az egyesületek
közötti versengésben. A fiatalok négy
éve már Zsombón készülhetnek.

A falmászásban három versenyszám
van, az egyik ág a boulder, amelyben
a mászók biztosító kötél nélkül próbálnak minél magasabbra jutni. A zsombói
pálya jelenleg csak ilyen versenyeknek
adhat otthont. A mászócentrum viszont
így is nagyon népszerû, hiszen nem
csak az igazolt sportolók használhatják.
- A Meteora Mászócsapatban jelenleg
huszonegy tagnak van érvényes versenyengedélye, ôk természetesen rendszeresen
itt edzenek – folytatta Táborosi Gábor.
Rajtuk kívül a fôvárosból is több profi
versenyzô jár ide gyakorolni, de voltak
már külföldi vendégeink is. Nyári táborokat is szerveztünk, de a helyi óvodából
is sokszor jönnek ide, hiszen a falmászás
beilleszthetô az óvodai fejlesztôprogramba is, az úgynevezett terápiás mászás
pedig az enyhén fogyatékos gyermekek
számára lehet hasznos. Az ilyen jellegû
mozgás pedig még segítséget nyújthat a
diszlexiás és diszgráfiás gyermekeknek
is, éppen ezért sok iskola is idehozza a
diákokat. A tavalyi esztendôben összesen
háromezren látogattak el ide.
Táborosi Gábor azt is elmesélte, számára meglepô és megdöbbentô volt, hogy
amikor Zsombóra érkezett, akkor a helyi

- Szegeden nagyon kevés edzés lehe- iskolában és az óvodában már ismerték
tôségünk volt, ezért kerestem egy olyan a sportágat, sôt az iskolában már létezett
helyet, ahol megvalósíthatom a terveimet egy kisebb létszámú falmászó csoport
– avatott be a váltás okaiba Táborosi Gábor. is. Ez megkönnyítette a beilleszkedést,
Végül Zsombót választottam, ahol öröm- hiszen a falmászás már eleve népszerû
mel fogadtak minket. A fal még mindig volt a településen.
- Az egyik helyi játszótéren már volt egy
nincs kész, nagyjából negyven százalékos
állapotban van, de a csoportom már tud úgynevezett kötélpályás csúszda, azon
rajta edzeni, ráadásul versenyek rende- gyakoroltak a fiatalok – mesélte a Meteora vezetôje. Mostanra pedig már mindkét
zésére is tökéletesen alkalmas.
Az építési szabályzat miatt nagyon játszóterünkön van egy kis mászófal, az
magas nem lehet a fal, ezért jelenlegi óvodában pedig én építettem egyet. A heállapotában csak kb. 6 méter, viszont lyi önkormányzat részérôl is le a kalappal.
speciális anyagokból készült. Ennek Amikor idejöttem, az elsô hat hónapban
köszönhetôen van olyan felülete a pá- már több támogatást kaptunk, mint 35
lyának, ahol a mászó valódi sziklán év alatt Szegeden.
A klub versenyzôit az ország legjobbérezheti magát.
- Egy budapesti baráti testvérpárnak jaiként is emlegetik. A Meteorások a
köszönhetôen olyan törmelékekhez ju- legutóbbi országos bajnokságról elhoztottam, ami tele volt „természetközeli”
anyagokkal, homokkôvel, mészkôvel,
apró szikladarabokkal. Ezeket mind beépítettem a falba, így valamennyire mégis
hasonlít az igazi sziklára.
Táborosi Gábor az 1970-es, 80-as években hegymászóként bejárta Európát.
Az Alpok, Norvégia és Görögország is
népszerû célállomás volt. Sokszor került
veszélyes helyzetbe, de ahogy ô fogalmazott, errôl inkább nem mesél, mert
nem szeretne magáról hôskölteményt
írni. A természet szeretetét azonban
örökre magába szívta. Egy idô után
már nemcsak a mászás érdekelte, hanem az oktatás is, ezért rengeteget tanult, tanfolyamokra járt. Szlovéniában,
Ausztriában és Svájcban is megfordult.

éves, de már most nagyon lelkes. Óriási
élményt jelent az is, amikor az országos
bajnokságon két olyan fiatal küzd egymással az elsô helyért, akik itt laknak
velünk egy utcában.
Az ifjú tehetségek közül Táborosi Gábor két fiatalt név szerint is kiemelt.
- A 2001-es születésû Kis András idén
szinte minden magyarországi versenyt
megnyert, de emellett Szerbiában és
Ausztriában is letette a névjegyét. Az
egyik osztrák viadalon is gyôzött, ennek köszönhetôen pedig decemberben a
sportág aktuális felnôtt világbajnokával
edzhet közösen, ez óriási dolog. Éppen
ezért már kezdeményeztem, hogy a kilenc éves András kapjon valamilyen kis
elismerést, mint pl. az év sportolója, mert
megérdemli. A másik nagy reménységünk
Harcsa Pintér András gyorsmászásban
lehet magyar klasszis. Remek adottságai
vannak és nagyon kitartó.

ták az aranyérmek egyharmadát, és az a sportágat, de van, aki csak rekreációs
egyesületek közötti pontversenyben is céllal mászik. A legfiatalabb tagunk hét
az élen végeztek, nem elôször és vélhetôen nem is utoljára.
A falmászásban három versenyszámot különböztetünk meg.
A falmászás ugyan egyéni sport, de
1. B
 oulder: Ebben a szakágban egy rövid, maximum hat-hét mozdulatos forTáborosi Gábor többször is kiemelte,
magyakorlatot kell végrehajtani rögzítô kötél nélkül. Nagyon nehéz minden
hogy ôk mindig csapatban gondolkodelemében; ha a versenyzô leesik, akkor egy szivacsra huppan.
nak. Egy jó szellemiségû társaság jött
2. N
 ehézségi mászás: Itt az a feladat, hogy a versenyzôk közül kit tud a legössze, akik kiválóan tudják segíteni
magasabbra mászni rögzítô kötél segítségével.
egymást a munkában. Táborosi Gábor
3.
G

yorsmászás: A három közül ez a leglátványosabb, a versenyzôk viszont
gyermekei: Ajnácska Réka (1994), Bogannyira
nem szeretik. A feladat, hogy egy tizenöt méteres falon kell felmászni
lárka Luca (1999) és Zsombor Koppány
a lehetô leggyorsabban. A laikusok számára is nagyon izgalmas és látványos,
(2000) is imádják a falmászását; ami
hiszen egyszerre ketten próbálkozhatnak: a gyorsabb mászó jut tovább, a
viszont meglepô, hogy hamarabb islassabb kiesik. Egy ilyen versenyt akár egy óra alatt is le lehet bonyolítani.
merkedtek meg a hegyekkel, mint a
Ebben a szakágban létezik hivatalos világcsúcs is, ami hét másodperc. Ha
versenyszerû mászással.
minden igaz, akkor 2020-ban a gyorsmászás már olimpiai sportág lesz és
- Amikor még hegymászó oktató voltam,
ehhez kellett egy mérhetô eredmény.
mindenhová vittem ôket magammal, így
nem is nagyon tudták kikerülni ezt a
szenvedélyemet. Kiskoruk óta, amikor
Közlekedés
csak lehetetett, a természetben töltöttük
a szabadidônket. Sokat jártak hegymászó
táborokban, és ôk is megszerették ezt az
életformát. A legnagyobb gyermekem, a
most tizenhat esztendôs Ajnácska már
kilenc éves korától kezdve segített nekem
segédoktatóként. Az az igazság, hogy
ma már mindhárman ügyesebbek nálam.
Táborosi Gábor fentebb már említette, hogy a fal még nincs kész, ami nem
véletlen, hisz a befejezése nem olcsó
mulatság.
- Különbözô pályázatokon már nyertünk
kisebb-nagyobb összegeket, de ez még
Szerencsére mind kevesebb olyan autós van, aki nem tudja, nem érti,
mindig nem elegendô. Az lenne az ideá- miért kell +7 fok alatt téli gumira váltani. Az ôszi-téli útviszonyok között a
lis, ha egyszer majd be tudnánk fedni a biztonságos közlekedés elengedhetetlen feltétele a téli abroncs, azonban nem
teljes pályát, hiszen akkor az idôjárástól mindegy, milyet szerelünk föl az autóra.
függetlenül tudnánk rajta edzeni, gyakorolni. Egy 400-500 négyzetméternyi
Valamivel könnyebb az autós dolga, ha használhatót, jó minôségût. A prémium
mászó felületû pályán már elég komoly már korábban vásárolt abroncsot. Azon- kategóriás autókra prémium kategóriás
versenyeket is tudnánk rendezni. A má- ban a tavalyi, pláne több éve használt abroncsot célszerû vásárolni. Legalább
sik célom pedig az, hogy a falmászást téli gumikat is érdemes átvizsgáltatni. középkategóriás abroncsokat válasszunk
valamilyen módon organizáljuk az isko- A téli abroncsok cserére szorulnak, ha a nagyobb teljesítményû autókra. Az
lai testnevelésbe, hiszen annyi elônyös profilmélységük nem éri el a 4 mm-t. alsó, és alsó-közép kategóriás kocsikra
tulajdonsága van, amibôl a gyerekek Ugyancsak veszélyes, ha elöregedett, elegendôk a legolcsóbb, de jó minôségû
csak profitálhatnak. (…) A gyerekek kö- repedezett az abroncs anyaga, vagy ha abroncsok.
zül sokan nagyon komolyan veszik ezt a tapadást biztosító lamellák elkoptak.
Ellenôrizni kell a szelepek állapotát is.
Az ideális guminyomás téli gumiknál
0,2-0,3 barral magasabb, mint a nyári
abroncsoknál. Hogy a téli abroncsok ne
egyenetlenül kopjanak, érdemes ôket
minden évben másik tengelyre szerelni,
ügyelve természetesen a futásirányra.
Új téli gumi vásárlásánál igen gazdag
kínálattal szembesülünk. Mint más termékek esetében, sokaknak itt is az ár
számít elsôsorban, pedig az abroncsokra
is igaz: az olcsóbb sokszor drágább. A
csábító árú, de rosszabb minôségû gumik
szinte biztos, hogy nem használhatók
több éven át. A téli abroncsoknál több
árkategóriával találkozhatunk, szinte
minden gyártó esetében, és az alsó kategóriában is találni több szezonon át

Elôbb a minôség,
aztán az ár

Téli gumik ideje
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Szeged.hu – egy portál mindenkinek II.
Az elmúlt alkalommal a szeged.hu oldalra történô regisztrációt és a hírlevélre való feliratkozást tekintettük át. Most a portál szolgáltatásai közül a
cikkek gyors értékelését, a hibák jelzését és az apróhirdetést mutatjuk be.
Értékelés egy kattintással
A portál szerkesztôinek célja, hogy a
megjelenô cikkek olyan témákról szóljanak, melyek a szegedieket érdeklik, úgy
legyenek megírva, hogy azokat érdemes
legyen elolvasni. Ennek megítéléséhez
nem nélkülözhetô az olvasó közremûködése, a visszajelzés. A portál gyors
és anonim lehetôséget biztosít az egyes
cikkek értékelésére: Minden tartalmi
elem címe alatt látható 5 csillag. Ezek
közül valamelyikre kattintva értékelheti
a cikket, melyet a portál a látogatók számára összesítve meg is mutat.
Az ilyen értékeléshez, véleménynyilvánításhoz nem szükséges regisztráció,
nem kell bejelentkezni az oldalon. Elég
mindössze egyet kattintani.

Hirdessen ingyen!
A szeged.hu egyik szolgáltatása, hogy
a regisztrált felhasználók számára lehetôséget biztosít apróhirdetései díjmentes
feladására, amely azután az oldalon megjelenik. Látható a címlap jobb oldalán a
legfrissebb hirdetések közül néhány és
a „szeged.hu”/„Apró” menüpont alatt
rovatokba rendezve valamennyi hirdetés. Utóbbi helyen csak azok a rovatok
jelennek meg, melyek tartalmaznak hirdetéseket.

Hirdetés feladásához nincs más tenni- olyan hirdetés adható fel, mely bárhol – akár a javítás tényérôl – feltétlenül adja
való, mint bejelentkezni az oldalra (ha máshol is megjelenhetne.
meg címét, hiszen csak ezen a módon
Kérjük, jelezze, ha hibáztunk!
még nem történt meg, akkor elôbb retudunk Önnek válaszolni. AmennyiMint bárki más, a szeged.hu oldal szer- ben megadja címét, azt kizárólag a
gisztrálni), majd a jobb oldalon megjelenô
„Felhasználói pult”-on az „Apróhirdetés kesztôi sem tévedhetetlenek. Munkánk hibabejelentés kapcsán az Ön részére
feladása” linkre kattintani. Ekkor meg- során bizony hibázhatunk, de megterem- küldött válaszhoz használjuk fel. Nem
jelenik egy ûrlap, melyet kitöltve, majd tettük annak lehetôségét, hogy Ön ezt gyûjtjük, nem rögzítjük, hiszen erre
alul a „Mentés” gombra kattintva adható jelezze számunkra és így haladéktala- a jogszabályok sem hatalmaznak fel
nul javíthassuk azt. Minden cikk alján bennünket.
fel a hirdetés.
Fontos tudni, hogy egy hirdetés leg- található egy sárga háromszög, benne
Reméljük, hogy sikerrel és örömmel
feljebb 14 napig marad meg a portálon. egy felkiáltójellel.
fedezi fel a szeged.hu portál szolgáltatáHa Ön hibát fedez fel cikEnnél rövidebb idôszak beállítható, de
sait. Arra biztatjuk, hogy próbálkozzon
hosszabb nem. Leteltével a hirdetés auto- künkben, akkor arra kérjük,
bátran és ha javaslata észrevétele van,
matikusan törlôdik. A portál így biztosít- hogy kattintson erre az ikonamellyel a lapot még inkább az Ön kedja, hogy lehetôség szerint csak érvényes ra! Ekkor megjelenik egy hibabejelentô vére formálhatjuk, kérjük, forduljon
ûrlap, aminek segítségével jelezheti fe- hozzánk bizalommal és ne habozzon
hirdetések legyenek olvashatóak.
Természetesen arra is lehetôség van, lénk, hogy mit szükséges javítanunk. azt megírni elektronikus levélcímünkre
hogy a felhasználók az „élô” hirdetései- Kérjük, feltétlenül írja le, hogy mi is a az info@szegedvaros.hu-ra
ket módosítsák, vagy épp töröljék. Ehhez pontos hiba, hiszen ha ürea már említett „Felhasználói pult”-on a sen küldi el az ûrlapot, akkor
„Saját hirdetések kezelése” linkre kell nagy valószínûséggel nem
kattintani, majd a megjelenô táblázatban fogjuk tudni, hogy mit kell
a hirdetést szükség szerint törölni, vagy javítanunk. Ha csak tévedésmódosítani. Módosításkor nem csak a bôl kattintott az ikonra, akkor
hirdetés szövegét, adatait lehet javítani, az ûrlapot annak jobb felsô
de a hirdetés érvényessége 14 nappal sarkában található „X”-re kattintva bezárhatja – így küldi
meghosszabbítható.
A fent leírt módon feladott apróhirdetés el feleslegesen a hibajelzést.
díjmentesen jelenik meg az oldalon, azt
Az ûrlapon szereplô e-mail
bárki olvashatja, de fontos tudni, hogy a mezôt nem kell kitöltenie, a
felhasználási feltételekben leírtakat be hibát elektronikus levélcíme
kell tartani. (Ehhez egy közvetlen link megadása nélkül is jelezheti.
található az ûrlap mellett.) Lényegében Azonban ha visszajelzést vár

Mások írták

Recept

Banános
macskaszem
Hozzávalók:
Tészta: 4 tojás
4 evôkanál víz
8 evôkanál cukor
11 evôkanál dió
3 kanál liszt
1 kiskanál szódabikarbóna
Krém: 2 dl tej
3 evôkanál rétesliszt
15 dkg vaj
5 dkg cukor
4 db banán
Elkészítése:
Összekeverjük a tojás sárgákat a vízzel, cukorral, dióval, liszttel és szódabikarbónával. Hozzákeverjük a tojások

keményre vert habját. Zsírozott, lisztezett tepsiben forró sütôben sütjük. Ha
kész, a sütôbôl kivesszük, és nedves
konyharuhában feltekerjük. Amíg hûl,
elkészítjük a krémet. A tejet csomómentesre keverjük a liszttel és sûrûre
fôzzük. A vajat habosra keverjük a cukorral, és hozzáadjuk a kihûlt masszát.
Az így elkészült krémet rákenjük a kitekert tésztára. A két szélére fektetjük
a banánokat, és egymással szemben
feltekerjük. Hosszú tálra helyezzük, és
hidegen szeleteljük.
A recept a Deszki Magyar-Német-Flamand Baráti Kör „Így fôzünk mi és barátaink” kiadványában jelent meg.
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Önálló Est és Jótékonysági Koncert Röszkén
A hideg beálltával, december közeled- a fa alatt álló unokahúgaim érezzék azt,
tével egyre gyakrabban sejlenek fel elôt- amit én gyermekként. És bizony óhatattem gyerekkorom karácsonyi pillanatai. lanul is eszembe jutnak azok a gyerekek,
Emlékszem elôzô este már alig tudtam akikre nem vár semmi a fa alatt. Azok a
elaludni az izgalomtól, izgága voltam, gyerekek, akiknek talán még soha nem
folyton ott toporogtam a sürgô-forgó volt olyan játékuk, amit ôk bontottak ki
szüleim lába alatt, és ha emlékeim nem elôször. Egyszer egy kisfiú azt mondta, a
csalnak, körülbelül ötezerszer kérdeztem Mikulás és a Jézuska nem létezik, mert
meg, hogy itt van-e már a Jézuska.
ô sose kap semmit, pedig egész évben
Elôtte gondosan megírtam a levelet, jó volt. Idén karácsonykor, ha Önök is
kértem pónit, Barbit, várat, legót, ruhát segítenek, bebizonyíthatjuk, hogy a Jéés mindent, ami az elôzô napokban a zuska igenis létezik, önzetlen szeretet,
kirakatokban, tv-ben, újságokban lát- jószándék, segíteni akarás formájában
tam. Bár tudtam, hogy ilyenkor nagyon jelen van, és ha összefogunk, meglátogat
fontos a szeretet, meg hogy mind együtt majd minden rászoruló gyereket. A zene
vagyunk, azért igazi gyerekként uram ereje gyógyít-mondják, s ez most tényleg
bocsá’, én mégis az ajándékomat vártam igaz lehet.
a legjobban. A felnôttek elkészültek, a
Szeretettel várunk mindenkit december
manók a fa alá csempészték az ajándé- 11-én, 18 órára a Mûvelôdési házba, Kozmákokat, rövid csengetés és nyílt az ajtó. né Vastagh Judit Önálló Jótékonysági estOtt volt mindaz, amire annyira vártam, jére, melynek teljes bevételét a rászoruló
gyönyörû színes csomagolásban sor- röszkei gyerekek karácsonyi ajándékára,
jáztak az ajándékok a fa alatt. A szívem játékokra és iskolaszerre fordítjuk.
egyre gyorsabban vert az izgalomtól, alig
A másfél órás esten Kozmáné Vastagh
bírtam kivárni, hogy végre elénekeljük Judit saját dalai hangzanak el zenekari kíaz összes karácsonyi dalt, elmondjuk az sérettel. Közremûködôk: Borbás Johanna
összes mondókát, hisz már csak ezek fuvola, Pocskai István zongora, Pocskai
álltak köztem és az ajándékaim között. Roland és Zsolt basszusgitár, illetve dob,
És végre eljött a perc. Ott álltam a színes Berente Istvánné Marika hegedû. Az
dobozaim között és téptem, szaggattam a esten énekel Györgyicze Stella és Tessok karácsonyi papírt, repült a masni és lér Ákos, valamint a Röszkei Általános
minden díszítés és végre ott volt a meg- Iskola 5. és 8. osztályos tanulói. A Férfi
álmodott rózsaszín póni, becsomagolva, hangot Teslér Zoltán képviseli. Vokál:
pont úgy, ahogy a kirakatban láttam. Makra Peti, Borbás Johi és Kozma Zsófi.
Ott volt és az enyém volt, és ebben a
A belépéskor becsületkassza várja a
pillanatban nem volt nálam boldogabb vendégeket, mindenki szándéka és lehegyerek a földön.
tôségei szerint járulhat hozzá a nemes
Majdnem felnôtt fejjel is gyönyörû a ügyhöz, akár ennél magasabb összeggel
karácsony, de most azon dolgozom, hogy is. A jegyek a helyszínen vásárolhatók.

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

Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai a
megvásárolt játékokat karácsonyi díszbe
öltöztetik, és a Családsegítô Szolgálat
munkatársainak segítségével, együtt juttatjuk el a rászoruló gyerekek otthonaiba.
Ha van Önök közt olyan, aki sajnos nem
tud eljönni személyesen, de támogatná
ügyünket, az a Teleházban elhelyezett
Támogatói jegyek megvásárlásával is
megteheti ezt.
Emlékeznek, mikor azt írtam, nem
kell megváltanunk a világot, elég, ha
mindenki szebbé teszi azt a kis szegletét, ahol él? Hiszek benne, hogy az apró,
általunk teremtett csodáktól szebb lesz
a világ, még ha kis rész is az, amin segíthetünk. Kérem Önöket, hogy együtt, a
zene erejével adjuk most vissza a hitet a
Jézuskában. Segítsenek, hogy Karácsony
este minden röszkei gyerek a legboldogabb gyerek legyen ezen a földön.
Kozma Zsófia
önkormányzati képviselô

Helyesbítés
A Kistérségi Hírek októberi számában megjelent „Saját rádiót és tévét
terveznek Kübekházán” címû cikk
illusztrációjaként közölt képen
látható személynek nincs köze a
településen alakuló televízióhoz,
valamint rádióhoz.
Az érintettektôl és olvasóktól a
félreérthetôség miatt elnézést kérünk!
Kistérségi Hírek Szerkesztôsége

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

