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Aki iskolákat fejleszt,
az a jövôt építi

Gazdag képzési skála Polgármesterek
továbbtanuló
a Szegedi Kistérségi
nyolcadikosoknak
Társulásról II.

Átadták
a felújított
szôregi
Kossuth
Lajos Általános Iskolát.
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Már érezhetôk a közoktatási társulás
elsô eredményei.
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Bemutatkoznak a települések - Bordány

Botka László: A bordányiak összefogása példaértékû

Csatornáznak, bölcsôdét építenek és védelmi központot alakítanak ki a
faluban Bordány egyre fiatalodik és csinosodik
Bordányban nagy beruházások vannak folyamatban: a csatornázás, az
óvodabôvítés és bölcsôdeépítés, valamint a védelmi központ kialakítása és
a Szent István tér felújítása mind-mind az itt élôk kényelmét és biztonságát
szolgálják, komfortérzetét javítják. Balogh Ferenc polgármesterrel szedtük
össze a már megvalósított, illetve tervezett fejlesztéseket.

kapcsolódni az ÚMFT-hez, mi az a beruházás, fejlesztés, amit sikeres pályázat
esetén, illetve a megvalósítás után fenn
tudunk tartani, magyarán: amit mûködtetni tudunk a késôbbiekben is – mondta
elöljáróban lapunknak Balogh Ferenc,

Balogh Ferenc polgármester

Bordánynak Botka László szegedi
polgármester a választott országgyûlési
képviselôje. -- Sokat fejlôdött Bordány
az elmúlt években, ami számomra óriási értékkel bír – mondta lapunknak
Botka László, majd így folytatta: -- A
bordányiak képesek mindig új és új
célokat megfogalmazni, meghatározni,
s azokért összefogni, ami példaértékû.
Az idei év legnagyobb és legfontosabb
beruházása az óvoda felújítása és a
bölcsôde építése. Örömteli, hogy Szegedhez hasonlóan Bordányban is növekszik a lakosságszám. Ismeretes,
hogy megépült a kerékpárút Üllés és
Bordány között, ami szintén fontos
beruházás volt a település életében. A

falunak több olyan fejlesztési terve is
van, ilyen a szennyvízhálózat kiépítése,
a szeméttelep rekultivációja vagy a
Szent István tér felújítása, ami mellé
szívesen állok.

Botka László polgármester

aki 1984 óta áll a falu élén. A takaros – hangsúlyozta Balogh Ferenc. A falu elsô
település polgármesterétôl megtudtuk, embere elmondta, hogy vannak olyan
hogy Bordánynak tavaly 530 millió forint nagyobb pályázatok, amelyek túlmuvolt a költségvetése, melybôl mintegy tatnak a cikluson. Ilyen négy kistérségi
100 millió forintot fordítottak különbözô projekt: a szeméttelep rekultivációja, a
fejlesztésekre. – 2008-ban indultak be szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, az
azok a pályázatok, amelyekhez kapcso- ivóvíz minôségének javítása, valamint a
lódni tudtunk, s amelyek 2009-re való- közösségi közlekedés fejlesztése.
sultak, illetve 2010-re valósulnak meg
Folytatás a 3. oldalon

A Szegedtôl 15 kilométerre fekvô, 3200
lelket számláló Bordányban ebben a
ciklusban, egészen pontosan 2007-ben
készítették el a település Új Magyarország Fejlesztési Tervhez (ÚMFT) illeszkedô gazdasági programját. – Azt
néztük, vizsgáltuk meg, hogyan tudunk

Interjú

Megújult, korszerû iskola és óvoda várja a gyerekeket Deszken

Foly tatódik a Szegedi Kistérség oktatási intézmén yeinek felújítása
A közel 100 millió forintos beruházás
keretében elkészült az épületek teljes
körû akadálymentesítése, kialakítottak
egy új foglalkoztató, valamint egy kézmûves kuckót az óvoda területén. Az
óvoda és iskola épületeiben 13 tanterem,
2 iskolai szoba és 3 óvodai csoportszoba
került felújításra. Az óvoda épületét kibôvítve új, akadálymentes vizesblokk
létesült. Új hôszigetelést és burkolatot
kaptak a Móra utcai épületek, ide új lift
Boldog vagyok, hisz rövid idô alatt
immár a második felújított iskola avatóünnepségén lehetek, mondta Újhelyi
István országgyûlési képviselô. Ilyenkor nagyon jó végignézni a tanárok
és a diákok arcán, amelyen látszik,
hogy ôk is mennyire örülnek a szép,
korszerû, új iskolának, óvodának. Szôregen és Deszken is láttam ezeket az
arcokat és biztos vagyok benne, hogy
ugyanezt tapasztalom majd Szegeden a
Tisza-parti Általános Iskola átadásakor.
Ez is mutatja, volt értelme küzdeni
ezekért a pályázatokért, tette hozzá a
politikus. Elôször itthon, az önrészek

is került. A tantermek új ajtókat kaptak,
folyosókon kicserélték a burkolatokat. Az
intézményekhez tartozó sportudvar köré
kerítés épült. A gyerekek már szeptemberben birtokukba vehették a felújított
épületeket, azonban a projekt ünnepélyes
lezárására csak tavaly decemberben
került sor.
Király László alpolgármester elmondta,
a beruházás a tanév végén kezdôdött. A
munkát végzô Ferroép Zrt. az egész nyári
megteremtéséért, utána pedig a kormányzatnál, hogy a mi pályázatainkat támogassák. A jó országgyûlési
képviselô egy pályázat kigondolásától,
egészen befejezéséig végig kíséri annak sorsát, mondta Újhelyi István. Erre
szükség van, hisz az ország több mint
3000 települése verseng egymással a
fejlesztési pénzekért és csak jó lobbival
lehet megszerezni a forrásokat. Ezért
is örülök annak, hogy ezt a ciklust úgy
tudjuk zárni, hogy a Szegedi Kistérség
elsô az egész országban a megnyert
pályázatok számát és nagyságrendjét
tekintve.

szünet alatt dolgozott, így szeptemberben
már a megújult intézmények várták a
gyerekeket és a pedagógusokat. A teljes
összegbôl 82,6 millió forint volt az Európai Unió támogatása, a többit a Kistérség,
illetve az önkormányzat teremtette elô.
Király László hangsúlyozta 15-20 éve ez
volt a legjelentôsebb ilyen jellegû beruházás Deszken. A település számára nagyon
fontos volt az intézmények felújítása hisz
végre 21. századi körülményeket teremtett az itt tanulók és tanítók számára.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy
egy ilyen 100 millió forintos beruházás
egy kis település számára igen jelentôs,
hisz éves költségvetésének 20-30 %-át is
kiteheti és a pályázati források nélkül
nem is gondolhatna ilyen projekt megvalósítására.
A felújított iskola nevelési és oktatási
szempontból is sokat jelent mind a taFolytatás az 5. oldalon

Ujhelyi István és Király László
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Biztonságosabb lesz a
közlekedés Zsombón
Zsombó a település közlekedésének fejlesztésére több mint 38 millió forint
támogatást nyert a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán. Az
errôl szóló támogatási szerzôdést tavaly évvégén írták alá. A projekt kivitelezése 2010 elején indul és december 31-éig kell befejezni a beruházást.

Balogh László polgármester

A projekt keretében 12 db autóbuszöblöt alakítanak ki, 11 db fedett autóbuszvárót építenek, egy gyalogátkelôhelyet
alakítanak ki és szemétgyûjtôt helyeznek ki. A beruházás két okból is fontos
a település számára, mondta Gyuris
Zsolt polgármester az aláírást követô
sajtótájékoztatón. Az egyik, hogy így
sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés

Balogh László
DARFÜ ügyvezetôje

Zsombón, hisz az utasoknak nem az út
szélén kell várakozniuk és felszállniuk,
hanem a kialakított buszvárókban. A
másik pozitív hatása, hogy a buszöblökbe
a buszok majd be tudnak állni és így a
forgalom is folyamatosan haladhat majd.
Ennek a beruházásnak köszönhetôen az
utasok komfortérzete is javulni fog, a
polgármester elmondta, hogy projektnek

Buszvárók felújjítása

tudják kihasználni a tömegközlekedés lassítanak, amennyiben nem tartják be a
lehetôségeit. A beruházások azonban sebességhatárokat és erre a berendezés
még nem érnek véget, 2010-ben a Sze- figyelmezteti ôket. A projekt keretében a
gedi Kistérséggel közösen pályáznak két berendezést november közepén állímajd a régebbi buszvárók felújítására, tották üzembe, a forgalomlassító sziget
így teljessé válik a tömegközlekedés pedig az év közepén épül majd meg a
belterület Forráskút felöli határában. A
feltételeinek fejlesztése a településen.
Zsombón a biztonságos közlekedést kivitelezést a Magyar Közút Nonprofit
forgalomlassító sziget és 2 sebesség- Kft végzi.
Zsombón a közlekedés fejlesztése melmérô berendezés is segíti. Ez jelzi az
autósoknak, ha túllépik a sebességha- lett más beruházások is zajlanak. Ezek
tárt és felhívják a figyelmet a fékezésre. közül az egyik legfontosabb az Szeged
Sebességmérô
A pályázati forrást 2009. januárjában - Kiskunmajsai út jobb oldalán Zsomelnyerte Zsombó, azonban csak most bó belterületi szakasz és a Szegedi út
köszönhetôen a mozgásukban korlátozott érkeztek meg a pályázati eszközök a egy részén a kerékpárút építése. Ez az
emberek számára is sok könnyebbséget településre. A napelemmel mûködô ké- út igen forgalmas, így biztonságosabb
hoz a fejlesztés. Gyuris Zsolt elmondta, szülékek jó hatással vannak az autósokra, kerékpáros közlekedést eredményez a
így adott lesz minden egy európai szín- mondta Gyuris Zsolt polgármester, a beruházás. A projekt teljes költségvetése
vonalú helyközi, elôvárosi közlekedésre. tapasztalatok szerint a gépkocsivezetôk 105 millió forint.
A közlekedés fejlesztése a településen
már régebben megkezdôdött, elôször egy
Riport
buszfordulót helyeztek át, hogy növekedjen az ellátott terület és minél többen

2007-2008 között a közlekedési-infrastruktúra fejlesztésére 22,15 milliárd
forint, ebbôl a közösségi közlekedés fejlesztésére 3,846 milliárd forint állt rendelkezésre, mondta Balogh László, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetô igazgatója. A kiírásra 46 pályázat érkezett be, amelybôl 25 projekt
kapott támogatást. A fejlesztések közül 12 Csongrád megyében, 6 Békés megyében, 7 pedig Bács-Kiskun megyében valósul meg.
Balogh László elmondta, 2009-2010 között újabb források nyíltak meg a közösségi közlekedés fejlesztésére. Összesen 2,376 milliárd forintra nyújthattak
be pályázatot többek között a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésére (intermodális csomópontok, kiszolgáló-, közlekedésforgalmi-, közlekedési
építmények, P + R rendszerek kialakítására, kiépítésére, fejlesztésére), valamint
eszközbeszerzésekre.

Riport

Elfelejthetjük a régi
Mars teret

1,3 milliárdból újul meg
a szegedi piactér

Szeged gyomrának szokás nevezni a Mars teret, ám ha ez igaz, a város az
utóbbi évtizedekben igencsak émelyeghetett. A Mars tér ugyanis mind jobban
lepusztult, és hiába születtek újabb és újabb tervek az átépítésre, egészen
mostanáig dugába dôlt mind. Súlyos viták közepette most végül elkezdôdött
a munka, hogy ôszre megújult teret vehessenek birtokba a piacozók.
Ha hihetünk a látványterveknek, ráadásul már nem is csak vásárolni vagy
árusítani lesz érdemes a Mars téren,
hanem sétálgatni, üldögélni is. A térre
1,3 milliárd forintot költ a város, jórészt
európai uniós forrásból. Eltûnik a régi
nagycsarnok és a P pavilon, átalakul a
tér egész képe. A már korábban elkészült,
két új kiscsarnokra merôlegesen, a középsô sátras-asztalos piac helyén épül az
új nagycsarnok. Az asztalos piac az U
pavilon mellé kerül. A teret parkosítják,
díszburkolattal látják el, utóbbi egészen
az SZTE Mérnöki Karáig nyújtózkodik
majd. Lesz jókora parkoló is és új, jelzôlámpás csomópont
a Lon-

doni körúton a piacra autóval érkezôk, és
az onnan távozók dolgát megkönnyítendô.
Máté Tamás, a Szeged Pólus Fejlesztési
Nonprofit Kft. projektigazgatója elmondta,
januárban eltûnik a régi nagycsarnok egy
része. Az épület most még megmaradó
darabját várhatóan ôszre bontják el, addig
abban tovább árusítanak a kereskedôk.
Szintén még ebben a hónapban elbontják
a P pavilont. Középrôl, a nagy sátorból
ideiglenes helyre költöznek a kereskedôk,
helyén nyáron már az új nagycsarnok áll
majd. Március-áprilisban az U pavilon
mellett is megjelennek a munkások, ott

Közlekedés
fejlesztése
Szegeden

Tel jesen megújult a Hont Ferenc
utcai végállomás
A városban több helyszínen is zajlik a közlekedés fejlesztése. A 30 milliárd
forint értékû elektromos tömegközlekedési nagyprojekt mellett megújul a
Tarjáni Víztorony tér, illetve a Hont Ferenc utcai végállomás.

A 9-es troli vonala a leghosszabb Szegeden és itt szállítja a legtöbb utast – naponta 25 ezer embert – a Szegedi Közlekedési
Társaság. A Hont Ferenc utcai végállomás
a legforgalmasabb, naponta 2.000 ember és mindegy 360 jármû használja. A
megálló tovább már nem volt terhelhetô,
és a forgalomnövekedést biztonságosan
A régi Mars tér
már nem tudta kiszolgálni. Éppen ezért
pályázott a Szegedi Közlekedési Társaság a csomópont felújítására. Összesen
185 millió forintot nyertek erre a célra,
amelyet saját forrásból még 72 millió
forinttal kiegészítették.
A beruházás keretében egy úgynevezett intermodális csomópontot alakítottak
ki, felépítettek egy új, 86 m2-es forgalomirányító épületet, amelyben többek
Az építkezés...
között helyet kapott a dolgozók pihenôhelyisége is. A forgalmi teret, a járdákat,
szintén nyárra kialakítják az új asztalos peronokat kiszélesítették, újraburkolták,
piacot. Ôszre aztán elkészül a dísztér és gyalogátkelôket festettek fel, átépítették a
az új parkoló is, a mostani, lerobbant, közvilágítást és a felsôvezetékeket. Kialapiszkos Mars tér, a város háborgó gyom- kítottak egy 26 férôhelyes P + R parkolót
ra pedig végképp’ a város múltjának is. Az új épületben egy utastájékoztató
részévé válik.
rendszer, valamint jegyé s b ér letértékesítô

Látványterv

Hont Ferenc utcai végállomás

automata is helyet kap. A webterminálon az utasok információkat kaphatnak,
illetve megtervezhetik útvonalukat. A
parkolók ellenôrzése érdekében egy zárt
láncú kamerás megfigyelô rendszert
is kiépítettek. Ez a képeket a társaság
diszpécserszolgálatához továbbítja.
A felújítás nem csak a Hont Ferenc
utcai végállomást, hanem további 4 megállót is érintett: strapabíró bazaltbetonos
megálló épült a 9-es troli vonal másik
végállomásán, az 5-ös trolibusz mindkét végállomásán, és a Kereszttöltés
utcában. A Csanádi utcában a megálló
tavasszal újul meg.
A beruházás majdnem teljesen elkészült, már csak a webterminál és az
automaták beszerelése van hátra. A kivitelezô dupla annyi fát – összesen 28
darabot - ültetett, mint ami kivágásra
került, az ezer cserje és bokor is már a
földben van, tavasszal csak füvesíteni
kell. Természetesen a trolik, a buszok
és az uta- sok már használhatják a
megújult végállomást.
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A szenvedély nem csak
a beteg problémája
Összetett segítségnyújtás a kistérségi drogcentrumban
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központját
korábban már bemutattuk e lap hasábjain. Ezúttal az intézményen belül
mûködô Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrumról írunk, mely
egy éve került városi kezelésbôl a kistérséghez. A szegedi önkormányzat
segítségével folyamatosan szépülnek, korszerûsödnek az épületek, javul a
felszereltség. A Drogcentrumról egyébként azért is érdemes szót ejteni, mert
sokan nincsenek tisztában azzal, pontosan mivel, kikkel foglalkoznak itt a
szakemberek.

Arany Zoltán
a Drogcentrum vezetôje

Legalább is ezt tapasztalja Arany Zoltán, aki ez év január 1-je óta vezeti a
drogcentrumot, ugyanakkor már 15 éves
tapasztalattal rendelkezik a drogbeteg ellátás területén. Sokan csak annyit tudnak,
hogy itt foglalkoznak a „drogosokkal”,
miközben az intézmény egészségügyi

és szociális szolgáltatásai az egész régióban egyedülállók. Ezért van, hogy
nem csak a szegedi kistérségbôl érkeznek ide a serdülô kortól 36-38 évesig a
páciensek.
Az egészségügyi ellátások egyike a járó beteg ellátás, vagyis a drogambulancia,
ahol mások mellett pszichiáterek, pszichológusok foglalkoznak a szenvedélybetegekkel, és itt zajlanak a gyógyszeres
kezelések is. A szociális és egészségügyi
ellátáshoz tartozik a rehabilitáció, ahol
egy hosszabb ideig zajló, bentlakásos,
terápiás program keretében igyekszenek segítséget nyújtani a függôségüktôl
megszabadulni akaróknak. Itt az a cél,
hogy a szenvedélybetegnek sikerüljön
„lejönnie” a drogról. A drogcentrumban
mûködik továbbá nappali ellátás, ahol
az utcai csavargással szemben állítanak
alternatívát szabadidôs lehetôségek biztosításával - pl. csocsó, ping-pong - vajas
kenyérrel, teával, mosási, fürdési lehetôséggel, életvezetési tanácsadással. A
szociális szolgáltatások közé tartozik
az anonim tanácsadás, a kapcsolattartás
az iskolákkal, és általában az emberek

bôséges informálása a szenvedélybetegségekrôl. A drogcentrum az a hely
például, ahol a szülô is tanácsot kérhet,
személyesen vagy telefonon, ha gyermeke viselkedésében hirtelen változást
tapasztal, vagy fölmerül otthon a drogozás gyanúja. Az idôbeni segítségkérés,
valamint a család szerepe a terápiában
nagyon fontos, ezért igyekeznek a gondozásba a családot is bevonni, ismeretterjesztést széleskörûvé tenni.
Bár az intézmény neve drogcentrum,
és elsôdlegesen valóban a kábítószer
használókon igyekeznek segíteni, a szenvedélybetegség nagyon sokrétû lehet.
A legkülönfélébb függôségeket kezelik,
hiszen lehet valaki az alkohol, a szerencsejáték, a vásárlás, az internet vagy a
televízió rabja is. Arany Zoltán azt hangsúlyozza, hogy a szenvedélybetegeknél a
viselkedési folyamaton kell változtatni.
Akkor tudnak segíteni, ha valaki ki akar
lépni a függôségbôl, változtatni akar
az életén. A terápiás beavatkozásokat
visszaesés-megelôzési idôszak követi,
ebben a szakaszban önsegítô csoportok erôsítik a felépülési folyamatot. Ez
a szakasz optimális esetben az egész
életet jelenti, vagyis az illetô nem esik
vissza. Sokaknál azonban bekövetkezik
a visszaesés, ekkor viszont az egész folyamat elölrôl kezdôdik. Minél többször
esik vissza valaki, annál mélyebbrôl kell
újra kezdeni.
A drogcentrum kiveszi a részét a megelôzésbôl is. Szorosan együttmûködnek

más, hasonló intézményekkel, kórházak- korban történt, ma már a 12-13 évesek
kal, iskolákkal, illetékes hivatalokkal. Be- is próbálkoznak. E problémán, és áltakapcsolódnak tudományos kutatásokba, lában a szenvedélybetegeken nem elég
van közös programjuk például a Szegedi csupán a szakemberek segítô munkája, a
Tudományegyetemmel, ami biztosítja a szerhasználó környezetének aktív bekapcsolódása is szükséges. A Drogcentrum
szakmai fejlôdést is.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az fontosságát éppen az adja, hogy itt kompitt dolgozó 20 szakember munkájára nagy lexen kezelik a szenvedélybetegségekkel
szükség van. A kutatások kimutatták, kapcsolatos kérdéseket, tapasztalatokat.
hogy a középiskolások nagy százalékban A betegek a gyógyulásra kapnak esélyt,
kipróbálnak valamilyen legális, vagy ille- a környezetükben élôk pedig arra, hogy
gális drogot. Ráadásul, míg a 90-es évek megelôzzék, vagy idôben fölismerjék, és
közepén az elsô kipróbálás 17-18 éves megfelelôen kezeljék a bajt.

Interjú

Bemutatkoznak a települések - Bordány

Bordányi templom

Folytatás az 1. oldalról
gármester a közlekedéssel kapcsolatosan gatási intenzitása 95 százalékos volt,
A polgármester elmondása szerint elmondta még, hogy tavaly megépült az 100 millió forintba kerül – fogalmazott a
1975-ig nem volt szeméttelep a faluban. Üllés és Bordány közötti 4,3 kilométeres polgármester, aki büszkén mondta, hogy
fiatalodik a falu, ezért is volt szükség
Egy jó darabig nem is volt gond, hiszen kerékpárút.
- 2006-tól mostanáig 25 pályázatot bölcsôdére. – Míg korábban egy év alatt
nem gyûlt össze annyi hulladék a településen. Az utóbbi idôben azonban nyújtott be az önkormányzat, amelybôl kevesebb mint 30, addig tavaly már 38
már volt olyan esztendô, amikor egyik 20-at meg is nyert. Szerintem igen jó ez gyermek született a faluban! – hangsúévrôl a másikra megtriplázódott a szemét a 80 százalékos arány. Hazai és uniós lyozta a település elsô embere, aki azt is
mennyisége. Ezt nem nézték tétlenül, pályázatokból egymilliótól százmillió elmondta, hogy felújítják a volt védônôi
bezárták a telepet, s 2007 január elseje forintig nyertünk. Saját fejlesztésben épületet, ahol védelmi központot alakíóta Szegedre, a Sándorfalvi úti hálózat új épületet húztunk fel a védônôi szol- tanak ki. A mintegy 20 millió forintos
és tisztítómû kiépítése. A több mint 5 gálatnak. Ez a beruházás közel 20 millió beruházás során 13 térfigyelô kamerát
milliárdos projektben Bordány mellett forintba került. Mellette épül majd fel az szerelnek fel a településen, amelynek
három környékbeli település, Forráskút, új, integrált szociális központ, amire 87 képei, valamint a tanyai jelzôrendszeZsombó és Üllés érintett. – Az elsô for- millió forintot nyertünk. Jelenleg a köz- res szolgálat segélyhívásai a védelmi
dulót már megnyertük, most készülnek beszerzés zajlik az ügyben. A védônôi központba futnak be. De az üzletek és
a megvalósíthatósági engedélyes tervek, szolgálat és az idôsek otthonának – amely magánházak riasztórendszerét is be lehet
amelyek birtokában lehet benyújtani a jelenleg a régi iskolaépületben mûkö- kapcsolni a védelmi rendszerbe. A közpályamunkát a második fordulóra. A dik – egy helyre való költöztetése és egy pontban 24 órás szolgálat lesz, s ha bármi
munkára nemzetközi tendert, közbe- helyen, integrált formában való mûköd- probléma van, a diszpécser azonnal érszerzést kell kiírni, ami 6-7 hónapig is tetése hosszú távú terveink között szere- tesíti a mentôket, rendôröket, tûzoltókat
eltarthat. A beruházás várhatóan 2011- pelt. Tavaly kezdôdött és idén áprilisban és polgárôröket. Balogh Ferenc elmondben vagy 2012-ben kezdôdhet el – mondta végzünk a 100 férôhelyes óvoda felújítá- ta: Üllés, Zsombó és Forráskút jelezte,
Balogh Ferenc, akitôl megtudtuk, hogy sával és akadálymentesítésével, amihez hogy csatlakozna a rendszerhez, amely
jelenleg házi szikkasztók mûködnek a építünk a beruházás keretében egy böl- nyárra épülhet
bordányi házaknál, de a szennyvízbe- csôdét is. Így egy helyen lesz
ruházás után 100 százalékban csatorná- az óvoda és a bölcsôde.
zott lesz a falu. A közösségi közlekedés A ber u há zás,
fejlesztése keretében több mint 10 millió a m e l y n e k
forintból 11 fedett buszvárót alakíta- támo nak ki, mely elsôsorban a
külterületeket érinti. A pol-

A felújított akármi

A Faluház

ki. Megtudtuk: mivel a faluház elnyerte
az integrált közösségi tér címet, hamarosan 30 millió forintos infrastruktúra-fejlesztés indul a kulturális intézményben,
amelyet 2005-ben újítottak fel.
-- Mivel a Szent István tér nem szerepel
a szennyvízberuházási programban, pályázaton nyert 20 millió forintból felújítjuk idén a teret. Május 22-én, falunapon
avatjuk fel a díszkúttal-ivókúttal felújított
teret, amely Bánvölgyi László alkotása
lesz. A szegedi szobrász tervezte a község
címerét és készítette a Szent István szobrot, valamint a II. világháborús emlékmûvet Bordányban – mondta a polgármester,
aki hozzá tette még, hogy idén egy új
játszóteret is átadnak majd a Juhász Gyula utcában. A jövôt illetôen reményként
fogalmazta meg, jó lenne, ha elkészülne
Bordány és Szeged között a 8,3 kilométeres kerékpárút, amely Sziksósig már
megépült.
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Gyékényszobrász Tápén

A tápai embereknek a gyékény tehát a
Az itt élôknek munkát adott, így megmegélhetést biztosította egészen a 90- es
élhetést biztosított.
De mi is a gyékény? Mit érdemes tudni évek elejéig, a helyi Háziipar 2500 emerrôl a növényrôl? Elsôsorban azt, hogy a bert foglalkoztatott, ami természetesen
tavak, folyók partján él, a környezet szá- a településen kívüli szakemberek munmára fontos és nélkülözhetetlen növény, káját is magába foglalta.
Ebben a Háziiparban dolgozott a Török
amely habár kevés gondoskodást igényel,
mégis évrôl évre kevesebb van belôle. A család is. Lányuk Gizella pedig a gyé- Nagyné Török Gizella
gyékényt augusztus végén, szeptember kényes technika fortélyait-amelyeket
elején a vízben, a töve fölött le kell vágni, még gyerekkorában elsajátított- itt vég- térbe szorult, de Török Gizellának kö- Szeged város alkotói díjjal 2003-ban, míg
majd kihúzva megszárítani. Ezt követi re kamatoztatni tudta. Sôt, mondhatjuk szönhetôen a gyékény esetében ez nem 2005-ben a „Szeged Kultúrájáért” díját,
a gyékény osztályozása és feldolgozása. azt, hogy újragondolta a hagyományt volt így. Kitalálta, miként lehet ebbôl az aranygyûrût is megkapta, melyet a
Megállapíthatjuk tehát, hogy egy viszony- és megteremtette a gyékényszobrászat a teljesen természetes anyagból vala- város közgyûlése adományozott.
Munkái bejárták az egész világot, volt
mi olyat létrehozni, ami más, mint a
lag könnyen kezelhetô növényrôl van szó, tudományát.
Míg az emberek többsége újult erôvel megszokott. Akkoriban dolgozta ki a kiállítása 1997-ben az Amerikai Egyesült
amelyet még csak termeszteni sem kell,
vág bele az új évbe, Nagyné Török Gizel- „gyékényszobrászat” alapjait. Eleinte Államokban, Toledoban, majd 1998-ban
csupán évente egyszer gondozni.
Tápén ennek a buzogányos növénynek lának a 2010- es év pihenéssel kezdôdik. síkban gondolkodott a mûvésznô, fali- Columbusban, Európában például 1999a leveleibôl készült szinte minden hasz- Azt mondja, a karácsonyi és szilveszteri szobrokat, reliefeket készített, majd a ben a francia Párizsban, illetve 2000-ben
nálati eszköz. A legismertebb ilyen tárgy dömping után, csak most tud végre fel- dombormûvek következtek és csak a az osztrák fôvárosban, Bécsben. Így vitte
80-as évek végén sikerült az elsô nôi alak hírét és becsületét a dolgos kezeknek
a tápai szatyor, amely méltán híres teher- lélegezni.
De ne rohanjunk ennyire elôre, kezd- megformázása. Azóta viszont a folya- a világban a sokoldalúan használható
A gyékényszövés kezdetleges techniká- bírásáról és sokszínûségérôl. De nem
ját már a neolitikumban ismerte az ember, csak táskát készítettek ebbôl a vízparti jük az elején. A 17- 18 éves Török Gizella, matos kísérletezgetésnek köszönhetôen tápai gyékény.
Nagyné Török Gizellának az a célja,
de ezt talán kevesen tudják. Azt viszont, növénybôl, számos használati cikket, aki a nagyszüleitôl és szüleitôl már meg- egy- egy jellemzô alakkal, mozdulattal,
hogy a gyékényszatyor hol készült a het- így például szônyeget, papucsot, bölcsôt, tanulta, hogyan kell a gyékényszatyrot az anyag-, vagy fonásmódváltással képes hogy megôrizze a gyékényezés hagyovenes években Magyarországon, szinte csónakot, de még koporsót is. Ezek a készíteni, úgy gondolta, hogy érdemes egy kis pluszt adni szobrainak. Gizella mányát és elérje, hogy a tápai emberek
mindenki egyhangúlag vágja rá: Tápén. tárgyak általában szövési technikával lenni a tápai gyékényt “továbbfonni”, munkáit elnézve megállapítható, hogy a méltán legyenek büszkék erre a nemes
Ezen a Szegedtôl akkor még külön álló te- készülnek, de a térbeli produktumokhoz vagyis hogy ebbôl a növénybôl többet gyékényszövésben, -fonásban nincs határ, növényre és a gyékényezés mesterségére.
lepülésen a gyékény felhasználása olyan már egy egészen más stílusra, a fonás- is ki lehet hozni. Így alakult ki a gyé- sem méretben, sem formában.
A kilencvenes években végül Török
szintre fejlôdött, hogy az élet minden ra van szükség. Ez utóbbi technikával kényszobrászat, amely Gizella nevéhez
területén kiszolgálta a helyieket. Tápé készül például a kenyérkosár, a kaspó fûzôdik. “Az alapanyag, a tehetség és Gizellát “elérte a végzete”, azóta az életét
kreativitás azonban lehet, hogy kevés a gyékény határozza meg. Amit gyerekmúltjába tehát beleszövôdött a gyékény. és a váza is.
lett volna, ha nincsenek olyan neves kora óta keresett, vagyis a saját kifejezési
mentoraim, mint Tóth Sándor, vagy Tápai módja, amely egyszerre nyújt örömet és
Antal”- fogalmazott Gizella. Tóth Sándor bánatot, emellett új, meg új emberi kapszobrászmûvésztôl a mintázás és a rajz csolatokat hoz számára, az a gyékénynek
terén sokat tanulhatott, Tápai Antalnak köszönhetô. A közel húsz év munkája
köszönhetôen pedig számos fogást el- pedig bebizonyította, hogy jól döntött.
sajátíthatott. Igaz ekkor még agyaggal Alkotásait számos díjjal jutalmazták,
dolgozott, hiszen a gimnáziumi évek így például 1997-ben az Aranyfokos
alatt keramikusnak tanult, azonban az Kézmûves Vándordíjjal, 1999-ben díjaott alkalmazott technikákat azóta is zott lett a Kézmûves remekei c. pályázaton, 2002-ben elnyerte a Pro Renovanda
kamatoztatni tudja.
A mûanyag megjelenésével a népi Cultura Hungariae „Népmûvészetért”
iparmûvészet sajnos egyre inkább hát- szakalapítvány különdíját, de jutalmazta
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Sikeres pályázatok Domaszéken
Domaszék Önkormányzata 2009-ben
is számos pályázatot nyújtott be és jelentôs összegû pályázati támogatást nyert
el. A település „Domaszék belterületi
csapadékvíz és belvízelvezetés I. ütem”
címmel pályázatot nyújtott be a belvíz
elvezetési problémák megoldására. Az
igényelt támogatás mintegy 72.000.000
Ft, a pályázatot formailag befogadták,
elbírálása folyamatban van.
A LEADER program keretében a Domaszéki Polgárôr Egyesület által használt
faház felújítására nyújtottunk be támogatásigénylést. Az igényelt összeg több
mint 1.000.000 Ft. Ugyancsak a LEADER
pályázat keretében a Teleház szolgáltatásainak fejlesztésére pályáztunk. A
pályázat keretében valamivel több mint

Domaszéki kisvasút

3.700.000 Ft támogatást igényeltünk. a Köztársaság tér környéke, valamint
A pályázatok formai ellenôrzése folya- a temetôben kerítésbe épített urnafal
kialakítására kerül sor. Az elnyert támatban van.
„Mórahalom-Domaszék-Óbecse-Teme- mogatási összeg mintegy 22.500.000 Ft.
rin helytörténeti útvonal az örökségvé- A projekt megvalósításához szükséges
delem jegyében” címû pályázatunkban kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez
a fenti településekkel együtt kb. 176.300 a Csongrád Megyei Közgyûlés Elnöke áleuro támogatást igényeltünk, melybôl tal meghirdetett Települési Pályázat Elôa Domaszékre esô támogatási összeg készítô Alap pályázati kiírás keretében
42.500 euro. A pályázat keretében a Kis- nyertünk el 1.687.500 Ft támogatást.
A romániai Pécskával közösen pályávasútállomás épületébe szereznénk be
eszközöket, bútorokat és az épület mellett zatot nyújtottunk be a Magyarország-Rofészer kialakítására nyílna lehetôség. A mánia Határon Átnyúló Együttmûködési
Program keretében, amely a 2010. évi
pályázat értékelése folyamatban van.
A „Falumegújításra és fejlesztésre” hagyományos települési rendezvények
igénybe vehetô pályázati forrásból a megvalósítását segíti. Projektötletünket
Köztársaság tér és a temetô fejlesztésére mintegy 95.000 euro támogatásban répályáztunk. A projekt keretében megújul szesítették.

A CÉDE pályázat keretében több mint
3.600.000 Ft összegû támogatásban részesültünk, amelybôl egy, az önkormányzati feladatellátást segítô 9 személyes
Ford Transit típusú gépjármûvet vásároltunk.
A „Vidéki örökség megôrzésére” kiírt
jogcímrendelet vonatkozásában a helyi
védelem alatt álló Kisvasútállomás épületének további három helyisége újul
meg, és megvalósul az épület komplett
nyílászáró cseréje. Az elnyert pályázati
támogatás 6,6 millió forint.
Önkormányzatunk kezdeményezésére
a jelenlegi fenntartó, a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása (SZKTT) a „Bölcsôdebôvítés a SZKTT Humán Szolgáltató
Központ domaszéki telephelyén” címmel
pályázatot nyújtott be annak érdekében,
hogy a bölcsôdei csoportszobák száma
bôvülhessen. Pályázatunk a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján szereplô
információk szerint a második fordulóban több mint 113.100.000 Ft összegû
támogatásban részesült.
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása által beadott,
„Homokháti Önkormányzatok közösségi
közlekedéshez kapcsolódó összehangolt
infrastruktúrafejlesztése” címû pályázata több mint 276.000.000 Ft támogatásban részesült. A pályázat keretében
megújulnak a buszmegállók, hulladékgyûjtôk és kerékpártárolók kerülnek
beszerzésre hat környezô településen
és Domaszéken. A közbeszerzési eljárás
második körében a Bauszer Építô Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyerte el a

kivitelezési munkálatokat. A módosított
kivitelezési határidô 2010. június 10.
Mórahalom Város Önkormányzata
Domaszékkel és Ásotthalommal közösen
benyújtott „Összefüggô hálózati elérést
biztosító külterületi kerékpárút építése
(Szeged-) Domaszék-Mórahalom-Ásotthalom között” címû pályázata csaknem
216.500.000 Ft összegû támogatást nyert
el. A kerékpárút építésének domaszéki
szakasza a Dózsa Gy. utca vonalától a
Piros Rózsa Sörözôig húzódik. A projekt
fizikai megvalósításának tervezett idôpontja 2010. augusztus 31.
Összeállította:
Bába Karola pályázatíró menedzser
Tanács Anett pályázatíró-menedzser

Domaszéki templom
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Megújult, korszerû iskola és óvoda várja a gyerekeket Deszken
Folytatás az 1. oldalról
nulók, mind a tanárok számára, mondta
Vid György, az iskola igazgatója. Ez a
beruházás megteremti a minôségi feltételeit az itt folyó pedagógiai munkának. A körülmények mellett azonban az
is nagyon fontos, hogy technikailag is
megújult az iskola, hisz számítógépeket
is interaktív táblákat is beszereztek.
Ezek pedig jelentôsen segítik a tanárok
munkáját. Az interaktív táblákat nagyon
várják a pedagógusok, már kitanulták
használatát és összegyûjtötték azokat
a digitális anyagokat, amelyeket az oktatásban használni tudnak majd.

Sándorfalvi buszpályaudvar látványterve

Sándorfalvi buszpályaudvar látványterve
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Fejlesztések Sándorfalván
Több mint 180 millió forintból varázsolNovember 23-án elkezdôdtek a Sándorfalva Pallavicini Sándor Iskola bôvítési ja víziparadicsommá a két éve vásárolt
munkálatait, a beruházás várhatóan 2010 két tavát a sándorfalvi önkormányzat.
nyárára fejezôdnek be. Az 595 millió Mindehhez közel 100 millió forintot tuforintos beruházás az Európai Unió támo- risztikai attrakció-fejlesztési pályázaton
gatásával, az Európai Regionális Fejlesz- nyertek, az önerôt a város a Pallavicini
tési Alap társfinanszírozásával valósul Fejlesztési Keretbôl fedezi. A 2007-ben
meg. A fejlesztésre több mint 496 millió vásárolt két bányatavat eredetileg is
forint európai uniós támogatást nyert élôvizes víziparadicsom kialakítására
az önkormányzat. A projekt keretében szánta az önkormányzat. A beruházás
egy helyszínre vonják össze az oktatást költsége több mint 180 millió forint, ezért
egy korszerû és modern épületegyüttes a városvezetés ehhez megfelelô pályáfelépítésével. Az akadálymentesített és zatra várt. Kakas Béla polgármester elszép homlokzati megoldásokkal díszí- mondta, ideális lenne, ha a jövô nyári
tendô épületben 14 új tanterem, egy új szezonkezdetre elkészülhetnének ezzel
Sándorfalvi buszpályaudvar látványterve
aula, sportcsarnok, valamint egy 150 fôt a munkával, de valószínûbb, hogy csak
kiszolgáló melegkonyhás ebédlô jön létre. nyár közepére, ôsz elejére végeznek. SánAz önkormányzat közel 50 millió forin- dorfalva az építkezés során infrastruk- az iskolai oktatást, de táborokat, tájvé- Program közösségi közlekedési fejlesztot nyert egy új, színvonalas közösségi túráról gondoskodik, a polgármester delmi bemutatókat is szervezhetnének tési pályázatán, s nyert el a 166,5 millió
forint összköltségû beruházáshoz több
központ Széchenyi Ifjúsági Közösségi szavai szerint egy mini város hoznak a 4 hektáros állóvíz mellé.
Vadonatúj autóbusz-pályaudvar alap- mint 132 millió forint európai uniós táKözpont létrehozására. A támogatási létre: utak, csatornázás, villany, ivóvíz,
szerzôdés aláírása megtörtént, a követ- kabinok, homokos plázs, díszburkolat, kövét tették le november 5-én a Május 1. mogatást. A kiírt közbeszerzési pályázat
kezô feladat a kivitelezô kiválasztása strandröplabdapályák. Mindezt „gondo- téren. Az ünnepségen részt vett Magyar eredménnyel zárult, így október 12-én
lesz, amelyre közbeszerzést írtak ki, ez latébresztônek” szánják, megpróbálják Anna, a Csongrád Megyei Önkormányzat Sándorfalva Város Önkormányzata kép2010 elején zajlik majd le. Az építkezés a tavakat vonzóvá tenni a beruházók elnöke és Kozma József, a Dél-Alföldi viseletében Kakas Béla polgármestere és
várhatóan tavasszal kezdôdik, a központ számára, akik akár óriáscsúszdát is Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is. a PROBART Építô, Szerelô, Kereskedô és
pedig elôreláthatólag 2010 ôszén nyitja építhetnének a területre. A teljes csa- A pályaudvar építését Sándorfalva egyre Szolgáltató Kft. képviseletében Bartucz
meg kapuit. A fejlesztés során a Szé- tornázást bonyolítja, hogy különösen élénkülô tömegközlekedése, a buszforga- Tibor ügyvezetô aláírták a vállalkozási
chenyi utca 24. szám alatt – közismert körültekintôen kell eljárni a kivitelezés- lom megnövekedése indokolta. Naponta szerzôdést, amely alapján 2010. márnevén a Széchenyi udvarban – találha- kor a tájvédelmi körzet közelsége miatt. több mint 160 helyközi és távolsági járat cius 31-ig elkészül Sándorfalva központi
tó rossz állapotú, egykor ipari célokat A két tó a város határától 500 méterre indul és érkezik a városba, az utasok buszpályaudvara. A buszpályaudvar az
szolgáló épületrészek elbontása után fekszik, átlagos vízmélységük 2,5 méter, száma pedig 2007-ben elérte a 670 ezer Új-városközpont területén, a Május 1.
a funkciójukat vesztett, üresen maradt a vízminôség kiváló. A terület összesen fôt. Ennek fô oka, hogy a munkavállalók téren épül. Az akadálymentes épületben
ipari helyiségeket felújítják és egy új 18 hektár, ebbôl a nagyobb tó 14, a kisebb több mint 60 százaléka naponta ingázik 30 fôs fûthetô váróterem, jegy- és bérletépületszárny hozzáépítésével létrehoz- a hozzá tartozó szigettel együtt 4 hektár. Szegedre. Az önkormányzat egyedül pénztár, valamint egy érintôképernyôs
nak egy 450 m2 nagyságú, korszerû, Korábban Orchideás tavak volt a nevük, indult a Dél-alföldi Operatív Fejlesztési információs terminál biztosít majd az
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többfunkciós ifjúsági közösségi teret, a
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központot
(SZIKK). Az épületben kialakításra kerül
egy klubszoba, egy rendezvényterem,
valamint egy oktató- és elôadótér, amelyek alkalmasak lesznek összejövetelek, elôadások, képzések, rendezvények,
klubfoglalkozások és egyéb szabadidôs
tevékenységek, foglalkozások tartására.

de átkeresztelték Nádastói Szabadidôparknak – a környékbeliek ugyanis inkább ezen a néven emlegették. A tervek
szerint a nagyobb tavat használhatnák a
fürdôzôk és a vízi sportolók: kajakosok,
kenusok – egymástól elválasztva. A kisebbik a vízi világ otthona lenne, akár
horgászásra is alkalmas volna, illetve
tanösvény vezethetne hozzá, kiegészítve

Sándorfalvi buszpályaudvar látványterve

utazó közönség számára kulturált tartózkodási lehetôséget. Az elektronikus
információs berendezésen tájékozódni
lehet a menetrendrôl, a városi programokról és szolgáltatásokról. Az épületben
helyet kap férfi, nôi és akadálymentes
mellékhelység is. A buszvezetôk számára pihenô, valamint szolgálati helyiséget is biztosít majd a létesítmény. Az
épület elôtt fedett peron várja majd az
utazó közönséget. A váróterem épületét
körülölelve két kisebb és két hosszabb
peront alakítanak ki. Maga a pályaudvar áthajtós rendszerû lesz, kétirányú
forgalommal. A váróterem mellett több
mint száz kerékpár tárolására alkalmas
rögzített kerékpártárolót helyeznek el,
valamint kiépítenek 9 személygépkocsi
parkolót is.
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Zöld sarok

Készítsünk madárodút, barkácsoljunk „fészekpelenkát”!
Nincs olyan ember, aki ne látná szívesen kertjében a fekete rigót, a sárga
mellényérôl, fekete sapkájáról könnyen
felismerhetô széncinegét, a háztetôk csúcsán „nyiszorgó” házi rozsdafarkút, és a
többi kedves és hasznos énekesmadarat.
Nemcsak hangjukkal és jelenlétükkel
kápráztathatnak el bennünket, hanem
segítenek kertünk növényeit megvédeni
a kártevôktôl. Keményebb teleken madáretetéssel segíthetünk tollas barátainkon,
tavasszal viszont abban, minél jobb, biztonságosabb fészkelôhelyet találjanak
maguknak – lehetôleg a mi kertünkben.
A fák ágain, bokrokban fészkelôk esetében nincs túl sok lehetôségünk. Ültethetünk olyan cserjéket, fákat, melynek
ágrendszere, lombja alkalmasabb fészkek
építésére, s megfelelô védelmet nyújt a
betolakodók ellen is. Egy kis metszéssel
biztos helyet alakíthatunk ki egy-egy
fészekcsésze számára. Ilyen a tûztövis,
a gyepü rózsa (vadrózsa), kökény, galagonya. Ezen növények termései kiváló
táplálékai is a nálunk telelô rigóféléknek,
s nem utolsó sorban kellemes színfoltja
kertünknek.
Ha már mûködik az etetô a kertünkben, megfigyelhetjük az odalátogató ma-

B-típusú odú kihelyezve

tollas kedvenceink: télen védett búvóhely, tavasszal költôhelyül szolgálhat
a télen odaszoktatott cinkéknek, s más
odúlakóknak.
Az odúlakó fajok (pl. széncinege, kékcinege, házi rozsdafarkú, mezei és házi
veréb, barázdabillegetô, seregély, kuvik,
stb.) számára barkácsolhatunk deszkavagy rönkodút. Mint a neve is mutatja,
mindkettô fából készül. A deszkaodú
elkészítése egyszerûbb, hiszen csak néhány szélesebb, méretre vágott deszkadarabot kell összeszegezni a mellékelt
ábrák szerint. Nagyobb figyelmet kell
fordítani a tetô alatt kialakítandó bejáratra, a röpnyílásra, melynek átmérôje
függ a madárfaj méretétôl. Széncinege
méretû fajok számára kb. 32 mm átmérôjû furat felel meg (B-típusú odú). Kisebb
testû rokona a kékcinege megelégszik a
Rönkodú kihelyezve
25-28 mm-es bejárattal is.
A rönkodú külsô és belsô felépítésében
dárkák viselkedését, meghatározhatjuk teljes mértékig hasonlít egy természeôket. Azonban ha többet is szeretnénk tes odúhoz. Egy 30 cm magas, 18-20
tenni a madárvédelem érdekében, bar- cm átmérôjû rönk tökéletesen megfelel
kácsolhatunk számukra mesterséges erre a célra. Hosszában felezzük meg,
fészkelôhelyeket, úgynevezett fészek- belsejét fûrészeljük ki V-alakban, majd
odúkat. Minél elôbb helyezzük ki, annál újra illesszük össze, és szegekkel, csanagyobb valószínûséggel veszik birtokba varokkal rögzítsük. Az odú alja egy kb.
2 cm vastag rönkszelet, amit alulról szegelhetünk az elôbb elkészített „csôhöz”.
Már csak a tetô van hátra, ami egy 5-6
cm-rel szélesebb rönkbôl szelhetünk le
szintén 2 cm-es vastagságban.
Néhány madárfaj (pl. rozsdafarkúk,
billegetôk) elôl félig nyitott, úgynevezett
C-típusú odúban költenek. Ez a költôláda annyiban különbözik a többitôl,
hogy az elülsô deszkalap 1/3 résszel
rövidebb a többinél, így egész tágas a
bejárati nyílása.
Miután a kihelyezett odúkat rendszeresen ellenôriznünk, takarítanunk is
kell, célszerû a tetejét levehetôre, esetleg felnyithatóra elkészíteni. Az elôbbi kialakításához felhasználhatjuk a
maradék faanyagot, s azok megfelelô
helyre szegezésével szoríthatjuk be a
tetôt. Választhatjuk azt is, amikor egy
fémzsanérral rögzítjük a tetôt a hátlaphoz,
s így tudjuk kinyitni az odút ahhoz, hogy
eltávolíthassuk a régi fészkeket, kifertôtlenítsük azt a fészekparazitáktól.
Ne feledjük! Az elkészített és kihelyezett odúba ne tegyünk fészekanyagot!
Az a madarak dolga. De kihelyezhetünk

gyapjút, tollakat a fák ágaira, kerítésre, felkínálva az építôanyagot. Figyelnünk kell a fészekodú elhelyezésére is.
Tûzô napra ne tegyünk odút. Lombok
vagy az eresz árnyékában kiváló helye lesz, s ha a bejárata keleti, délkeleti
irányba néz az még jobb. Magasabban
elhelyezett odúba az óvatosabb madarak
is beköltöznek, de a széncinkék a házfalra szerelt, ablak melletti költôládát
is hamar birtokba veszik. Egy átlagos
méretû portán egy, legfeljebb kettô odút
helyezzünk ki, lehetôleg távolabb egymástól, valamint eltérô típusúakat.
Ne feledkezzünk meg a fecskéinkrôl
sem. Akár a vörös torkú, erôsen villás
farkú füstifecske, akár a fehér torkú és
fehér hasú, csörgô hangú molnárfecske a
társbérlônk. Az elôbbi elsôsorban zártabb
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helyekre, garázsba, ólba, istálló gerendáira építi félig nyitott sárfészkét, míg a
molnárfecske eresz alatt, ablakkerethez,
vagy a házak homlokzati díszeihez tapasztja csaknem zárt, gömbölyded fészkét. Ugyan nem fészekodút kell készítünk
nekik, azonban gyakori probléma, hogy
ürülékükkel összepiszkítják a falat, a
padlót, vagy a járdát. Itt a lehetôség,
hogy a lakók távollétében egy széles
deszkalapot, vagy fémlemezt a fészekcsésze alá rögzítsünk, ami „pelenka”
módjára megfogja a lehulló piszkot. Ezzel megelôzhetjük a sok bosszúságot és
takarítást egyaránt.
Kép és szöveg: Kosznai Norbert

C-típusú odú kihelyezve

Közlekedés

Új szabályok a közlekedésben (1. rész)
Amit a bicikliseknek (is) tudniuk kell

Az év elsô napján léptek életbe a KRESZ legújabb módosításai. A közlekedési szabályzatnak mintegy 60 pontja
változott. A törvényalkotók fôként a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságát igyekezetek növelni. Ehhez persze
a módosítás önmagában kevés, az is szükséges, hogy minden közlekedô, beleértve a bicikliseket és a gyalogosokat
is, betartsa a szabályokat. A KRESZ módosításai közül elsôként a kerékpárosokat étintô változásokat tekintjük át,
sorozatunk februárban folyatódik.
Sok félreértésre adott okot az a módosítás, mely megszünteti a kerékpárosok
szoros jobbra tartási kötelezettségét. Ez
ugyanis az elsô értelmezésekkel ellentétben nem jelenti, hogy a biciklisek bárhol
kerekezhetnek az úttesten. Az általános
jobbra tartási kötelezettség, ahogy minden közlekedôre, rájuk is vonatkozik,
csak nem kell közvetlenül az útpadka
mellett hajtaniuk. Az új KRESZ lakott
területen kívül, valamint a fôútvonalakon
külön nyomatékosítja a biciklisek jobbra
tartási kötelezettségét.

Szintúgy sokan félreértették azt a
módosítást, mely szerint a biciklisek a
tiltott irányból is behajthatnak az egyirányú utcába. Ezt ezen túl is csak akkor
tehetik, ha tábla engedélyezi számukra
a behajtást. Az olyan keresztezôdések
elôtt, ahol a jobbra nyíló egyirányú utcából az utca forgalmával szemben közlekedô kerékpáros hajthat ki, az autósok
számára figyelmeztetô jelzôtáblát kell
kihelyezni.
Újdonság, hogy a biciklisek a továbbiakban elôre sorolhatnak a például piros

lámpánál várakozó
gépjármûsor mellett.
Ám ezt csak akkor
tehetik, ha a manôverhez elegendô
a hely, és nem akadályozzák a kanyarodási szándékukat
jelzô jármûveket.
A kerékpáros
nyomot jelzô
útburkolati jel

A nyitott kerékpársávot, és annak végét jelzô táblák.

A módosítás bevezette a kerékpáros
nyom, valamint a nyitott kerékpársáv
fogalmát. A burkolaton kijelölt kerékpáros nyom a biciklis közlekedés számára
ajánlott útfelületet mutatja. A nyitott

kerékpársávot az útburkolatra festik, és
táblákkal is jelzik. E sávon más, ugyanazon irányba közlekedô jármû is haladhat,
viszont a kijelölés növeli a biciklisek
biztonságát.
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Rögbi Szegeden

Egyre népszerûbb Szegeden a rögbi. A Gorillák
minden korosztályban nagy dobásr a készülnek
A Fit World Gorillák Szeged Rugby totta a legnagyobb segítséget, hiszen a
Club a rögbi egyik hazai képviselôje. Az sportág az elmúlt években egyre többegyesület 2004-ben alakult és azóta is ször szerepelt a televízióban, ráadásul
meghatározó tagja a hazai bajnokságnak. az internetnek köszönhetôen a legjobb
A csapat ötéves fennállása alatt négyszer és legérdekesebb rögbis videók is bárki
szerzett ezüstérmet a felnôtt NB I-ben, számára elérhetôek. Idén tavasszal pedig
míg a 2006-tól szervezett junior együttes a moziban is vetítenek majd egy igazi
minden évben bajnoki címet ünnepelhe- hollywood-i filmet a dél-afrikai rögbisektett. A 2004-es kezdés óta a klub tagjai- rôl, így újabb réteg ismerkedhet meg a
nak a létszáma megháromszorozódott, játékkal. A legismertebb hazai csapatok
sôt az amerikai foci csapat létrehozása komoly honlappal is rendelkeznek, így
miatt ez a szám még nagyobb. A Fit World a sportág iránt érdeklôdôk még inkább
csapatvezetôje Debreczeny Dénes büszke bepillantást nyerhetnek a klubok életébe.
A Fit World által támogatott együttes is
az eddig elért eredményekre:
- A tavalyi szezonban a klub csapatai megbízható lábakon áll. Az egyesület a
közül négy is bajnok lett. A diákolimpián városnak köszönhetôen az Etelka-sori
a kölyök és a junior együttesünk is az sporttelepen játszhatja a hazai bajnoki
elsô helyen zárt, valamint a Fit World az mérkôzéseket A klub tavaly két iskolával,
egyetemi bajnokságban és az NB II-ben az Eötvös József Gimnáziummal és a Duis aranyérmet szerzett. Szerencsére most gonics András Piarista Gimnáziummal is
már elértük azt Szegeden, hogy nem kell együttmûködési megállapodást kötött.
- Rendszeresen tartunk nyílt napokat,
bemutatkoznunk mindenkinek. A városban sokan ismerik a klubot, tudják mi ahova sok fiatal ellátogat - teszi hozzá
Debreczeny Dénes. Rengeteg pozitív
az a rögbi.
Debreczeny Dénes csapatvezetô, játé- visszajelzést kapunk tanároktól, hogy
kos és a klub elnökségi tagja is egyben. a korábban magatartásbeli problémákElmondta, a toborzásban a média nyúj- kal küzdô gyerekek megváltoztak, mióta
Szabályok
A rögbit egy igen rendhagyó tojás formájú gumilabdával játszák. A pálya nem
sokban tér el a labdarúgás pályáitól, ezért itthon a rögbi meccsek focipályákon
zajlanak. Nagyon fontos vonal a célvonal, ami a kapukkal egy vonalban helyezkedik el. Ha valamelyik együttes az ellenfél célvonalán átviszi a a labdát,
vagyis a játékszert a célterületen leteszi a földre 5 pontot kap. Ezután 2 pontért
megkísérelheti az állított jutalomrúgást, a labdát a H alakú kapu felsô részébe
kell juttatni. Fontos megemlíteni, hogy a rögbi a legnagyobb létszámmal játszott labda játék. Egy csapatból egyszerre tizenöten lehetnek a pályán. A labdát
csak hátrafelé lehet passzolni, elôre csak vinni vagy rúgni szabad. Szerelni
csak a labdás játékost lehet, annak földre vitelével, a mélyfogással. A földre
vitt rögbisnek el kell engednie a labdát. Látványos eleme még a játéknak a nyílt
tolongás, amikor egy vagy több lábon lévô játékos mindkét csapatból, fizikai
kontaktusban, a földön lévô labda fölött összezár. Ilyenkor a láb segítségével
megpróbálják megszerezni vagy megtartani a labdát, úgy hogy közben nem szabálytalankodnak. Nem szándékos szabálytalanság esetén a játékvezetô ún. zárt
tolongást ítélhet. Ekkor 8-8 játékos meghatározott rendben összekapaszkodik,
középen egy „alagutat” képezve. A kedvezményezett csapat nyitójátékosa ebbe
az alagútba juttatva hozza játékba a labdát.

rögbiznek. Itt a srácok kordában vannak
tartva, elsôsorban neveljük ôket, ennek
köszönhetôen pedig az iskolában is javult
a teljesítményük. A rögbi nem egyéni sport,
itt csak akkor lehet eredményes egy csapat, ha a pályán lévô tizenöt ember szó
szerint együtt játszik. Ez a hozzáállás
összehozza a gyerekeket, szerencsére a
tanárok is felismerték ezt. Tavaly tíz csapattal iskolai rögbi bajnokságot rendeztünk Szegeden, nagy sikerrel, idén ismét
megszervezzük.

A Fit World kialakított egy nôi csapatot
is. Ennek oka, hogy a sportág egyik változata, a hetes rögbi bekerült az olimpiai
programba. A lányok már a tavalyi idényt
is végigjátszották, az idei szezonban pedig a 12. forduló után a harmadik helyen
állnak az ötcsapatos bajnokságban.
Szó volt már korábban az egyetemistákról is. A klub azért hozta létre az NB
II-es együttest, hogy itt szerepeltesse
azokat a diákokat, akik kedvet kaptak
a rögbihez. A másodosztályú csapatot
az SZTE-EHÖK versenyezteti, de ter-

Bemutatkozik a deszki
Magyar-Német-Flamad
Baráti Kör
létôl a cesnica-ig. Az elnök szerint ez a
kiadvány elsô lépése a különféle nemzetek kultúrájának jobb megismerésének,
azok elfogadásának.
Deszk és Wiesenbach testvérvárosi
kapcsolata tavaly ünnepelte 20 éves
évfordulóját és ennek apropóján jött a
szakácskönyv ötlete. Ebbe nem csak
magyar és német ételek kerültek bele, hanem 4 másik nemzet jellegzetes
finomságai is. Az ötletnek mind Deszken, mind Németországban nagy sikere
volt, sokan vették örömmel kezükbe a
kiadványt. Akár kétszer ilyen vastag
könyvet is kiadhattak volna, annyi recept gyûlt össze, végül 36 került bele
a kötetbe, olyan ételek, amely az adott
népekre a legjellemzôbb. Az elképzelés
megvalósítása pályázati forrásból és
saját erôbôl sikerült. Nagy kihívás volt
a Baráti Kör tagjainak számára az is,
hogy valamennyi receptet meg kellett

mészetesen a Fit World felel a szakmai
munkáért.
- Az egyetemek között is egyre nagyobb
népszerûségnek örvend a rögbi - meséli
Debreczeny Dénes. A nemzetközi szövetség is létrehozott egy új egyetemi szakágot,
ráadásul a jövôben világbajnokságot is
szervez a fôiskolások számára. Az a célunk,
hogy öt éven belül egy nagyon komoly

rillái számára ez a szezon sokkal nehezebb, mint a korábbiak. A hazai szövetség
ugyanis megreformálta a bajnokságot. A
legjobb együtteseket tömörítô extraligát
megszüntette, így a hazai élcsapatok
most már az NB I-ben szerepelnek.
- Az öt topcsapattal is játszunk az idén,
ami az eredményességünk szempontjából
mindeképpen hátrányos, a fejlôdés szem-

Fitt World nôi csapata
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5 ország 6 településével: Königstein (Németország), Ninove (Belgium),
Oroszhegy (Románia), Rahó (Ukrajna),
Wiesenbach (Németország), Novi Knezsevac (Szerbia) van testvérvárosi kapcsolata Deszknek. 12 magánszemély
2006 novemberében hozta létre a Magyar-Német-Flamand Baráti Kört azzal
a céllal, hogy segítse az önkormányzatot
a testvértelepülésekkel való együttmûködésben, a programok szervezésében.
Elképzelésük szerint az egyesület munkájával, pályázati pénzek segítségével
tovább színesíti ezeket a kapcsolatokat. A Baráti Kör elnöke Karácsonyiné
Fehérvári Szilvia, elmondta, a kezdeti
célkitûzéseken már régen túl nôtt az
egyesület, sokkal többet tudnak hozzátenni ezekhez az együttmûködésekhez,
például azzal a szakácskönyvvel, amelyet
tavaly adtak ki. A könyvben két nyelven
6 nemzet 36 receptje található a halász-

Az elsô szegedi rögbi csapat még1993-ban alakult meg.
Már abban az idôben is nagy divat volt, hogy az egyesületek választottak maguknak egy állatot. A szegedi
alapító tagok a Mogorva Gorillákra szavaztak. Amikor
2004-ben újjáéledt a városban a rögbi, az új elnevezésbe
ez a névbe már nem került be. Az együttes az NB I-ben
Fit World néven szerepelt egészen az idei szezonig. A klub
egy arculat váltáson ment keresztül, így újra felvették a
már-már feledésbe merült Gorillák jelzôt. Ez több szempontból
is hasznos, hiszen például a fiatalok jobban kötôdnek a klubhoz, az ifjú rögbisek
ugyanis elôszeretettel varratják fel a gorillás lógót a ruhájukra.

fôzniük, hogy minden ételhez legyen
fénykép is a kiadványban. Így jó két
hétig sütöttek-fôztek annak érdekében,
hogy létrejöjjön a szakácskönyv. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia reménykedik
abban, hogy a többi receptet is sikerül
majd még megjelentetniük egy újabb
szakácskönyvben.

hagyományokkal rendelkezô egyesülete pontjából viszont jó. Az a célunk, hogy
legyen a Szegedi Tudományegyetemnek. az alapszakasz végén az elsô nyolcban
Büszkék vagyunk a fiatalokra, akik az végezzünk. Ha sikerül elcsípnünk a heteiskolapad mellett két ligában is megállják dik helyet, akkor még kaphatunk olyan
a helyüket. Az NB II Keleti csoportjában ellenfelet, akivel szemben reális esélyünk
jelenleg a harmadik helyen állnak, abban lehet a továbbjutásra. A négy közé jutás
pedig biztos vagyok az egyetemi bajnok- minden álmunkat felül múlná.
A Gorillák a tízcsapatos NB I-ben öt
ságot az idén is megnyerik.
A legfiatalabbak a kadettek és szépen forduló után hármas holtversenyben a
szerepelnek a 2009/2010-es idényben, negyedik helyen állnak, így jelen állás
hiszen a hétcsapatos ligában jelenleg szerint van esély a Debreczeny Dénes
a negyedik helyen állnak. Az egyesü- által megálmodott forgatókönyvre. Nolet másik fontos célja, hogy hoszútávon vember hetedike történelmi nap volt a
felzárkózzon a két hazai rögbi fellegvár szegedi rögbisek életében, hiszen eddig
az Esztergom és a Százhalombatta mögé. az Elefántok ellen soha nem tudtak nyerEzért fontos, hogy a fiatalok számára is ni a Gorillák. A kilencvenes években
biztosítsák a megfelelô feltételeket. A mindkét csapat meghatározó volt a hazai
klub vezetôi a múlt mellett a jelenre élvonalban, a váci együttes négyszer is
is büszkék, hiszen a felnôtt válogatot- megszerezte a bajnoki címet. Két hótat leszámítva minden magyar nemzeti nappal ezelôtt azonban megtört a jég,
együttesben szerepel szegedi játékos. A összejött az elsô gyôzelem. A Fit World
nagyon tehetséges Bárdos Andrásnak hazai pályán 26-19-ra nyert a nagy ria szakemberek nagy jövôt jósolnak. - vális ellen. Ebben a szezonban a fiúk a
Tényleg nagy ígéret András. - mondja váciak mellett a Pécs és az Esztergomi
Debreczeny Dénes. Szerintem ô lesz az Vitézek II gárdáját is legyôzték, míg a
elsô szegedi rögbis, aki ebbôl a sportból Kecskeméttôl és a Százhalombatta II-tôl
megtud majd élni. Ez most egy kicsit még kikaptak.
A bajnokságot a Battai Bulldogok elsô
utópisztikus, de úgy gondolom, ha ilyen
ütemben fejlôdik, akkor három éven belül számú csapata vezeti százszázalékos
egy jegyzett külföldi bajnokságba igazol- teljesítménnyel. Az aranyérem szinte
hat. Minden adottsága meg van ahhoz, borítékolható, hogy az ô kezükbe kehogy hosszú éveken keresztül oszlopos rül. A szezon márciusban folytatódik,
az egyesületek február 6-án döntetnek
tagja legyen a magyar válogatottnak.
Amirôl még nem esett szó, az a felnôtt majd az idôpontokról.
együttes idei szereplése. A Fit World go-

A legfiatalabbak...
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Energetikai felújítás
a Móricz Zsigmond
Mûvelôdési Házban
Egy rekonstrukciós programnak kö- Energia Országos Program) pályázatán
szönhetôen megújult a szentmihályi nyert pénzt az intézet. A munkálatok
Móricz Zsigmond Mûvelôdési Ház ener- költségeinek 50%- át fedezte a KEOP
getikai rendszere. Az 1920-ban épült és ehhez járult hozzá a szintén 50%-os
házba a nyolcvanas évek elején vezették önkormányzati támogatás. Szeged vábe a központi fûtést, így indokolttá vált rosa továbbá 10 millió forintot adott a
mûvelôdési központnak, amelybôl az
a felújítás.
A munkálatok a nyílászárók cseréjével elektromos hálózatot újították fel.
A munkálatok a tervezett határidôig,
kezdôdtek el 2009. szeptember 22- én.
Ezt követôen a fûtési rendszert korsze- vagyis november 30-ig elkészültek, de
rûsítették. A régi, elavult kazán helyére az intézet csak február elején nyitja meg
egy innovatív, úgynevezett Peller kazán kapuit- tudtuk meg az igazgató. Csicsei
került. Ez a fatörmeléket is feldolgozó Antal hozzátette, hogy jelenleg a parketta
berendezés olyan hatékonyan és kör- felújítása zajlik.
Az igazgató nagyon várja már, hogy
nyezetbarátan dolgozik, amennyire a
technika fejlettségi foka ezt ma lehetôvé visszaköltözhessenek a házba. Igaz, a
teszi- mondta el a projektvezetô. Pásztor gyálaréti intézet ideiglenesen befogadta a
Pétertôl megtudtuk, hogy a 43 millió fo- móriczosokat, így a kiscsoportos foglalkorintos beruházásra a KEOP (Környezet és

zásokat meg tudták tartani, de nagyobb
rendezvényt ôsz óta nem szervezhettek.
A megnyitó ünnepséget talán ezért
is várják oly annyira a dolgozók és a
szentmihályiak is. Csicsei Antal részleteket nem árul el, de azt elmondta,
hogy a vajdasági Péterréve képviselôivel
és néptáncegyüttesével ünnepelhetnek
majd a látogatók.
Az épület rekonstrukciója az energetikai beruházással nem fejezôdött be,
például az eszközállomány bôvítése is
szerepel a távolabbi tervek között, de
ehhez is - mint oly sok mindenhez - pénz
kell. Nem elég viszont csak pályázni,
hiszen a 80-100 milliós programokhoz
általában 50%-os önrészt kell hozzátenni,
ami megnehezíti az önkormányzatok
dolgát.

Eredeti székely töltött
káposzta
Hozzávalók:
50 dkg lapocka
50 dkg kocsonyahús
(nyers sertésfül, farok, fejhús)
50dkg nyers füstölt oldalas
50 dkg dagadó
3 dkg liszt
2 evôkanál olaj
2 kg savanyú káposzta
10 db savanyú káposzta levél
10dkg rizs
1 kisfej
vöröshagyma
1 teáskanál pirospaprika
8 dl tejföl
ízlés szerint ôrölt feketebors, só
Hozzávalók:
A nagy vasfazekat (vagy beáztatott
cserépedényt) olajjal kikenjük és liszttel
meghintjük. A töltelékhez a dagadót megdaráljuk, összekeverjük a nyers, megmosott rizzsel, pirospaprikával, a megtisztított és lereszelt hagymával, sóval,

A Mûvelôdési Ház

borssal, majd szorosan becsomagoljuk
a vastag ereitôl megtisztított savanyú
káposztalevélbe.
Az apró káposzta egyharmad részét
elterítjük a fazék alján, erre rátesszük a
megmosott és feldarabolt kocsonyahúst,
valamint az elôzôleg 1 éjszakán át vízben
vagy tejben áztatott, darabokra vágott
füstült oldalast. Erre a következô réteg
savanyú káposztát terítjük. Megsózzuk,
meghintjük borssal, majd beborítjuk a
megtöltött savanyú káposzta levelekkel.
Erre nyers, felszeletelt lapockát helyezünk, végül beborítjuk a maradék aprókáposztával. Megsózzuk, meghintjük
borssal, és 5 dl tejföllel leöntjük. Az
edényt lefedjük, és forró sütôbe tes�szük. Legalább 3 órán keresztül sütjük
közepes lángon. Tálaláskor a tányéron
megtejfölözzük.
A recept a Dezski Magyar-Német Falamnd Baráti Kör „Így fôzünk mi és barátaink” kiadványában jelent meg.
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100 családot támogatott az Újszentiváni önkormányzat ingyenes tûzifával
A település nehéz anyagi, illetve szo- hideg idô sokak számára mind fizikailag,
ciális helyzetben élô lakosai számára mind anyagilag nagy megterhelést jelent.
az önkormányzat ebben az évben is in- Az önkormányzat már több éve ingyegyenes biztosított tûzifát. A beköszöntô nes tüzelôfaosztással próbál enyhíteni
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a hideg napokon ezeknek a rászoruló
családoknak. Évrôl évre egyre többen
kérik az önkormányzat segítségét. A
közmunkások már tavaly télen is vágtak
fát, hogy idén is legyen száraz tüzelôt a
rászorulóknak. Idén ôsszel is folytatódott
a fa gyûjtése a tiszai gátôr, Papp László
által kijelölt területeken. A településen
mûködôs a Faktum gyermekbútorgyár
is segítette az önkormányzatot faanyaggal. Szorgos kezek nem kevés munkája
azt eredményezte, hogy az idei télen
100 családnak tudott fát biztosítani a
település. A rászorulók közül többen
nagycsaládosok, kevés keresettel illetve kisnyugdíjasok a létminimum környékén. A szociális szolgáltató központ
munkatársai ellenôrizték a jogosultságot

is, nevezetesen, hogy van-e az adott
ingatlanban egyáltalán fatüzelésû kályha. Az önkormányzat erejéhez mérten
igyekezett minden rászorulónak 4-5
mázsa fát házhoz szállítani. Összesen
több mint 450 mázsa fa került a családokhoz. A közmunkások által gyûjtött fa
azonban már elfogyott, ezért van olyan
háztartás, ahova már nem tudtak tûzifát
vinni. A település nincs olyan helyzetben, hogy tüzelôt vásároljon, ezért csak
a saját erejébôl kitermelt fát tudja szétosztani. 2010 januárjában folytatódnak
a fakivágások, így a remények szerint
a többéves hagyomány folytatódik és az
önkormányzat továbbra is tud segíteni
az egyre nehezebb anyagi körülmények
közé kerülô családoknak.
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