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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Megújult a ligetfürdô
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ÖSSzefogtaK 
Szegedért 

fejlôdô vároSréSzeK 
A külsô városrészek fejlesztésére is 
jelentôs összegeket fordít az önkor-
mányzat. Civilek fogtak 

összeg Szeged 
fejlôdéséért, 
mindannyi-
unk jövôjéért.

Egy felújított, 
megszépült 
Ligetfürdô várja 
a strandolókat a 
Tisza parton.

Kistérség települései

BeMutatKoznaK a települéSeK: rÖSzKe

A Szegedtôl 15 kilométerre fekvô, kö-
zel 3400 lelket számláló Röszke idei 
költségvetése 632 millió forint. A község 
büdzséjének több mint felét, 326 millió 
forintot fordítanak ebben az esztendôben 
fejlesztésekre. Borbásné Márki Márta 
2006 óta áll a település élén. A polgár-
mester elmondta, hogy 2006 óta átgondolt 
fejlesztési koncepció mentén dolgoznak, 
haladnak. A képviselô-testület abban 
az évben fogadta el a település 2011-ig 
tartó gazdaságfejlesztési programját. 
Hitelesen és ôszintén – ez a település 
fejlesztéspolitikai mottója. Borbásné Már-
ki Márta hangsúlyozta: folyamatosan 
tartják a kapcsolatot a község lakóival 
személyesen vagy a civil szervezeteken, 
közösségeken keresztül, akik, illetve 
amelyek nem csupán igényeket fogal-
maznak meg, de segítséget is nyújtanak 
a különbözô fejlesztési programokban. 

– Kétoldalú, interaktív ez a kapcsolat. 
Úgy vélem, mindig kell visszacsatolás az 
emberektôl, hogy tudjuk, jó-e az elkép-
zelésünk, megfelelô döntést hoztunk-e. 
Mert ha nem hoztunk jó döntést, akkor 
módosítanunk kell azt a visszajelzések 
alapján. Volt már erre példa. De úgy 
gondolom, hogy ez a felelôs döntéshozatal 
alapja – mutatott rá a polgármester, aki 

szerint az önkormányzati rendszer alapja 
a közös döntéshozatal és a tájékozottság. 
Mert – ahogy fogalmazott a polgármester 

– nem csupán a választott képviselôknek, 
de a település lakóinak is birtokában 
kell lenniük az információknak ahhoz, 
hogy döntést tudjanak hozni. – A legelsô 
és legfontosabb döntés az oktatással 
volt kapcsolatos, mert egy településen 
a helyben elérhetô bölcsôdei, óvodai és 
iskolai nevelés a megmaradás záloga. 
Röszkén minden igényt ki tudunk elégí-
teni, mindenkit fel tudunk venni, hiszen 
az európai színvonalú bölcsôdénk 20, az 
óvodánk pedig 110 férôhelyes. Utóbbi öt 
csoporttal mûködik, s az országban talán 
egyedülálló módon nálunk még üzemel 
tanyai óvoda a Kancsalszélen. Az isko-
lába, melyben minden évfolyamon egy 
osztály van, 180 gyermek jár. A létszám 
szépen emelkedik, hiszen szeptemberben 
már 31 fôvel indul az elsô osztály. Addig 
azonban még lesz egy szép, bensôséges 
ünnepség, hiszen augusztus 1-jétôl az 
iskola felveszi Orbán Dénes nevét, aki 

30 évig tanított Röszkén. Orbán tanár úr 
szakmailag és emberileg is fantasztikus 
pedagógus volt. Az iskolát 223 millió 
forintból újítottuk fel. A beruházást – a 
teljes külsô és belsô rekonstrukciót, az 
új tetôtér kialakítását, ahol a könyvtár és 
csoportszobák kapnak helyet – 90 szá-

zalékban DAOP-os pályázati pénzbôl és 
10 százalékban saját erôbôl finanszíroz-
tuk – mondta a polgármester. A röszkei 
bölcsôde, óvoda és iskola egyébként 2007 
óta Domaszékkel közösen intézményi 
társulás formájában mûködik, amiért 
pluszfinanszírozást kap. Így a polgár-
mester szerint a minôséget és a fenn-
tarthatóságot jobban tudják biztosítani. 
Röszkén megújultak az egészségügyi in-
tézmények is. 15 millió forintos pályázati 
forrásból újították fel és akadálymentesí-
tették a két felnôtt orvosi rendelôt. Három 
éve képzési- és konferenciaközpont épült 
a polgármesteri hivatal mellett. Ebben az 

ikerépületben mûködik például egy tel-
jesen felszerelt számítástechnikai terem. 
Ez a beruházás egy INTERREG-es, vagyis 
határokon átnyúló együttmûködési pá-
lyázat forrásaiból valósult meg szerbiai 
Magyarkanizsával, amely egyébként már 
évek óta Röszke testvértelepülése. Mint 
ahogy a romániai Végvár és a francia St. 
Pierre de Trivisi is, amelyekkel szintén jó 
kapcsolatokat ápol a település, gyakran 
szerveznek tanár-diák csereprogramot.

A közösségi közlekedés fejlesztése kis-
térségi pályázati program segítségével 
több mint 110 millió forintból valósult, 
valósul meg. Buszöblöt és a Kisszéksósi 
út mentén tanyai buszfordulót, valamint 
14 fedett buszvárót építettek kül- és bel-
területen. E projekt részeként a Szent 
Antal teret is felújítják, ahonnan kikerül 
majd a buszforduló a sportcsarnok elé. 
A tér pedig pihenô-köszöntô park lesz 
padokkal, kandeláberekkel, virágokkal, 
díszkúttal és Szent Antal szobrával. A 

megszépült teret július végén adják át. 
A civilekkel, az egészség- és környe-
zetvédô, a sport, horgász, polgárôr és 
kulturális egyesületekkel összefogva 
szervez az önkormányzat különbözô 
közösségi programokat. Az útjavításra, 
kátyúzásra és a zöld területek karbantar-
tására sok pénzt fordít a település. Négy 
utca teljes felújítása nemrégiben készült 
el 23 millió forintból, de a többi utcát 
is megjavítják a nyáron. A mûvelôdési 
ház belsô rekonstrukciójára 20 millió 
forintot nyertek nemrégiben, itt tavasszal 
kezdôdik a munka. Röszkén 25 közcélú 
és közhasznú munkást alkalmaznak, 
akik nem csupán a közterületeket gon-
dozzák, de a helyi intézményekben is 
tevékenykednek. Kistérségi társulási 
formában, röszkei központtal mûködik 

a tanyagondnoki, családsegítô, gyer-
mekjóléti és jelzôrendszeres szolgálat, 
valamint a szociális étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás. A polgármester szerint 
egyre nagyobb szükség van ezekre a 
szolgálatokra, mert egyre több a rászo-
ruló. Hogy milyen célokat tûzött ki még 
maga elé Röszke? – A hulladéklerakók 
rekultivációja a kistérségi programban 
2012-ben megvalósul. Fontos lenne a 
tanyán élôk életminôségének javítása, de 
ez önállóan nem, csak államilag támo-
gatott programmal oldható, valósítható 
meg. A Holt-Tisza turisztikai célú hasz-
nosítása, lehetôségeinek jobb kihaszná-
lása is fontos cél. Mint ahogy az oktatás 
színvonalának folyamatos fejlesztése is, 
hogy vonzó legyen kistelepülésen élni – 
mondta Borbásné Márki Márta.

Borbásné Márki Márta szerint a 2006-ban elfogadott gazdaságfejlesztési 
programból nagyon sok elem megvalósult vagy éppen folyamatban van Rösz-
kén. A polgármester úgy vélte: a határmenti község igazán élhetô, fejlôdô 
település. Hitelesen és ôszintén – ez Röszke fejlesztéspolitikájának mottója. 
A községben élôkkel folyamatos és interaktív az önkormányzat kapcsolata. 

Borbásné Márki Márta
Röszke polgármestere
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Az elmúlt évek fejlesztései alap-
vetôen megváltoztatták Baktó, Új-
Petôfitelep és Petôfitelep arculatát. 
Gila Ferenc önkormányzati képviselô 
szerint a falusi nyugalom mellett ma 
már városi kényelemrôl is beszél-
hetünk. 

- Élhetô kertváros alakult ki. Fiatalok 
építenek, költöznek ide, évente 70- 90  
újszülöttet köszönthetünk. A csatornázás 
befejezésével az úthálózat néhány utca 
kivételével aszfalt burkolatot kapott. Petô-
fitelepen és Baktón elkészült a vízelvezetô 
rendszer rekonstrukciója, Új-Petôfitelepen 
ez folyamatban van. A baktói kiskertek-
ben a Pihenô utcában, a Csongrádi úton 
a Hosszútöltés utcáig kerékpárút épült. 
Kerékpársáv létesült Tápé felé az Irinyi 
utcában – sorolta az elmúlt évek fejlesz-
téseit Gila Ferenc. Az önkormányzati 
képviselô elmondta: megtervezték a Lugas 
és Gábor Áron utcai kerékpárút átveze-
tését a körtöltésen a Csillag tértôl a Csap 
utcáig. Fedett buszvárók épültek azokon a 
helyeken, ahol a közmûvek ezt nem akadá-
lyozták. A Zágráb utcában új buszmegálló 
pár épült. A csatornázással nem érintett 
utcák kohósalakos útjait folyamatosan 
aszfalt burkolattal látják el. Idén hét utcát 
fednek le így. Új burkolatot kapott a Szán-
tó-Kovács János utcai busznyomvonal. A 
megszüntetett 22-es járat helyett az egyre 
közkedveltebb 90F-es busz jár, amely 
érinti a bevásárlóközpontokat és elvisz a 
vasútállomásig. – Az intézményfejleszté-
sek közül a legjelentôsebb a mûvelôdési 
ház és könyvtár felújítása és bôvítése volt. 
De felújítottuk a Petôfi iskolát, valamint a 
Gábor Áron utcai óvodát is, a Fô téri óvoda 
pedig EU-konform játszó udvart kapott, és 
jelentôs szülôi támogatással felújítottuk a 
Fô téri és Délceg utcai óvoda homlokzatát. 
Nyáron mindhárom óvoda udvarát rendbe 
tesszük, és kicseréljük az iskolában a nyí-
lászárókat. Ezt egymillióval támogatom a 
választókörzeti alapomból. Felújítottuk a 
Fô téri játszóteret. Új játékok kerültek a 
Lidice téri és a Délceg utcai játszótérre. 
Korszerûsítették a közvilágítást, amelynek 

kiépítését elkezdtük a baktói kiskertekben. 
Az önkormányzat jelentôs támogatást biz-
tosított  a Fô téri római katolikus templom 
belsô terének felújításához, valamint a 
református templom hitoktató termének 
kialakításához. Gila Ferenc képviselôi 
alapja jelenleg 6,2 millió forint. Ebbôl épül 
a baktói kiskertekben és Baktó újonnan 
megnyitott utcáin járda. Lakossági kérés-
re az elmúlt években 16 helyen telepítet-
tek fekvôrendôrt, idén további 9 helyen. 
Részben az alapból fedezi a képviselô a 
Polgárôrség üzemanyagköltségét, támo-
gatja a nyugdíjas klubokat, a katolikus Ka-
ritász karácsonyi ajándékozását, az óvodai, 
iskolai és településrészi rendezvényeket. 
Hogy mit szeretne még megvalósítani? 
A Délceg utcai tér rendezését, az Algyôi 
út-Diadal-Ladvánszki-Baktói utcai csomó-
pont problémáját lámparendszerrel vagy 
körforgalommal. Folytatná az új-petôfite-
lepi és petôfitelepi vízelvezetô rendszer 
rekonstrukcióját, a megmaradt kohósala-
kos utak aszfalttal történô lezárását és a 
járdaépítést. -- Továbbra is szorgalmazom 
a baktói kiskertek tömegközlekedésbe 

való bekapcsolását, és támogatom azokat a 
tulajdonosi kezdeményezéseket, amelyek 
a Nagy-Szilléri domb és a baktói kiskertek 
teljes közmûvesítését, lakóterületbe való 
bevonását szolgálják – mondta a képviselô.

Tóth József nem gyôzte sorolni, mi-
lyen fejlesztések történtek az elmúlt 
években Dorozsmán. A képviselô el-
mondta, hogy az elmúlt idôszakban 
minden esztendôben átadtak két-há-
rom beruházást a városrészben. 

- Az elmúlt nyolc év az utóbbi évtizedek 
legtermékenyebb idôszaka volt Kiskun-
dorozsmának. Botka László polgármes-
ter ígéretének megfelelôen fejlôdött a 
városrész. Minden évre jutott két-három 
átadott beruházás – mondta elöljáróban 
Tóth József önkormányzati képviselô, aki 
azonnal sorolni kezdte a fejlesztéseket, 
korszerûsítéseket. Negyvenmillió forint-
ból újították fel az önkormányzat elôtti 
díszteret, a könyvtár bôvítése, teljes belsô 

felújítása és akadálymentesítése 35 millió 
forintba került, 120 millió forintból új, mo-
dern, minden igényt kielégítô mûvelôdési 
ház épült. – Új közösségi épülettel is 
gazdagodott Dorozsma, melyben a köz-
munkások mellett helyet kaptak az önkén-
tes tûzoltók is. Húszmillió forintból újult 
meg a gyermekorvosi rendelô és kapott 
tisztasági festést a járóbeteg-szakellátó. 
A nagybani piac befogadóképessége miatt 
áldatlan állapotok uralkodtak korábban 
a fontosabb dorozsmai utakon. A tumul-
tuózus jelenetek azt követôen szûntek 
meg, hogy 800 millió forintból két és 
fél hektárral bôvítettük a piacot, amely 
szilárd burkolatot kapott. Emellett új rak-
tárbázisok és szociális helyiségek épültek 

– hangsúlyozta a városatya, aki nagyon 
büszke a 120 millió forintból újonnan épült 
labdarúgópályára. – Lakossági kérésre 
és igényre 12 millió forintból szelektív 
hulladékgyûjtô-szigetet építettünk ki há-
rom helyen Dorozsmán, 40 millió forintból 
pedig bôvítettük a kerékpárutat a temp-
lomtól a sportpályáig. Dorozsma jelképe 
a kôbárány, amelynek „foglalatát” Barta 
András szobrászmûvész tervei alapján 
készült díszkút adja. A 2,5 millió forintból 
készült emlékkút olyan látnivalók sorába 
illeszkedik, mint a 200 éves templom, a 
megújult dísztér, valamint a szélmalom, 
amely állami tulajdonból önkormányzati 
tulajdonba került. A szélmalom épületének 
és vitorlázatának felújítása 20 millió fo-
rintba került. A Tas utcai bölcsôde, a Bölcs 
és Negyvennyolcas utcai óvoda, valamint 
az Orczy iskolát összesen közel 80 millió 
forintból korszerûsítettük, újítottuk fel, 
28 millió forintból pedig fedett buszvá-
rókat építettünk – sorolta a képviselô. 
Tóth József elmondta: lakossági kérésre 
a városrész kétharmadában 30 kilomé-
teres sebességkorlátozást vezettek be, a 
Negyvennyolcas utcai óvodánál pedig új 
gyalogátkelôhelyet építettek. Hatvanmil-
lió forintból nem csupán korszerûsítették 
a közvilágítást Dorozsmán, de kétszázzal 
növelték is a fényforrások számát. Közel 
10 millió forintot költöttek a temetô rava-
talozójára és környezetére. Az épület elé 
díszkút került, modernizálták a szociális 

épületet. A temetô elhanyagolt régi ré-
szét kitisztították. A sírkert területén új 
padokat és szeméttárolókat szereltek fel. 
Tóth József a képviselôi alapjából egyebek 
mellett támogatja a civil szervezeteket és 
sportegyesületeket, valamint a polgárôrö-
ket és rendezvényeket, de a járdák építé-
séhez és az utak javításához is hozzájárul. 
A képviselô idén még szeretné felújíttatni 
a dorozsmai önkormányzat homlokzatát és 
a városrész központjában lévô parkolókat.

Fábián József szerint Dorozsma 
fejlôdésnek indult, gyarapodott és 
gazdagodott az elmúlt nyolc évben. A 
képviselô elmondta: új mûvelôdési ház 
és körforgalom épült, folyamatosan 
szépítik, korszerûsítik az iskolát és 
az óvodát.

- Nyolc éve abból indultunk ki, hogy 
Kiskundorozsma 1998 és 2002 között 
méltánytalanul kevés támogatást kapott, 

nem figyeltek az itt élôkre. Úgy gondoltuk, 
hogy ez így nem mehet tovább. Botka Lász-
ló polgármester nyolc éve ígéretet tett arra, 
hogy a körtöltésen kívüli településrészek 
is fejlôdésnek indulnak. Noha tudom, hogy 
az ember mindig többet és többet akar, 
úgy gondolom, hogy a kitûzött célt elértük: 
Dorozsma fejlôdésnek indult, gyarapodott, 
gazdagodott – kezdte a beszélgetést Fá-
bián József. Az önkormányzati képviselô 
hangsúlyozta: kiépült a szennyvízcsa-
torna-hálózat, és azzal párhuzamosan a 
közúthálózati rendszert is fejlesztették. 
Ma már – három út kivételével – minden 
út aszfaltozott Dorozsmán. A városatya 
elmondása szerint a dorozsmaiak több 
évtizedes vágya, kívánsága is teljesült 
azzal, hogy kiterjesztették az autóbusz-
forgalmat a Dobos és Barátság utca kör-
nyékére. A Dobos utcában kiszélesítették 
az utat, s így az már alkalmassá vált az 
autóbuszforgalom bevezetésére. Azért is 
volt fontos ez a döntés, mert itt található 
a Jerney iskola, s a gyerekeknek és a 
szülôknek télen-nyáron, hóban és káni-
kulában messzirôl kellett gyalogolniuk az 
intézménybe, melynek felújítására folya-
matosan nyernek pénzt. Az iskolában és 
a Jerney utcai óvodában már kicserélték a 

nyílászárókat és a burkolatot, kijavították 
a tetôt, rendbe tették az udvart. Utóbbi 
munkálatokat 200 ezerrel támogatta Fá-
bián József a képviselôi alapjából. A pol-
gármesteri kirendeltség és a mûvelôdési 
ház elôtt díszburkolattal ellátott teret 
avattak, valamint új mûvelôdési házat 

építettek kiállítóhellyel, és új részleggel 
bôvítették a könyvtárat az elmúlt években 

– sorolta a fejlesztéseket képviselô, aki 
elmondta: új szociális öltözôt is kiala-

kítottak a közmunkásoknak, akiknek a 
száma folyamatosan növekszik. Évekkel 
ezelôtt még csak 12 közmunkás gondozta 
a városrész tereit. Mára a számuk elérte a 
negyvenet. – Régi vágyuk volt a dorozs-
maiaknak a templom melletti körforgalom 
is, ahol korábban több baleset, koccanás 
is történt a keresztezôdésben. Úgy tudom, 
hogy amióta átadtuk a 40 millióból épült 
körforgalmat, nem történt baleset ebben a 
közlekedési csomópontban, vagyis nagyon 
hasznos volt megépíteni a körpályát – 
hangsúlyozta Fábián József, aki elmondta: 
díszkivilágítást kapott a templom, s több 
mint húsz középület és szobor kap állandó, 
és közel tucatnyi objektum idôszakos 
díszkivilágítást. Két olyan játszóteret is 
felújítottak és fajátékokkal felszereltek, 
amelyek mindenben megfelelnek az uniós 
elôírásoknak. Sziksósfürdô is megújult, új 
csúszdát építettek és plázst alakítottak ki 
a strandon. Fábián József az évi 4 millió 
forintos képviselôi alapjából finanszírozza 
az utak felújítását, kátyúzását, de segíti 
a civil szervezeteket és az egyházat is, 
valamint évente több százezer forinttal 
támogatja az óvoda- és iskolafelújítási 
munkálatokat.

fejlôdô vároSréSzeK
Új sorozatot indítunk lapunkban: szegedi önkormányzati képviselôk beszél-

nek arról, milyen fejlesztések voltak az elmúlt években a városrészükben, mire 
fordították a képviselôi alapjukat és milyen terveik vannak a jövôt illetôen. 
Sorozatunk második részében Fábián József és Tóth József dorozsmai, vala-
mint Gila Ferenc baktói, új-petôfitelepi és petôfitelepi képviselôt kérdeztük.

Fejlesztések Szegeden

Petôfitelepi templom

Dorozsmai templom

Dorozsmai szélmalom

Játszótér

Buszmegálló

aaaa

aaaa
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A Ligetfürdô egyik legfontosabb fel-
adata továbbra is az úszásoktatás, a spor-
tolás segítése marad. A tanmedence és 

az úszómedence fölé télen sátor kerül, 
így akkor sem kell nélkülözni az edzési 
lehetôségeket. Telente a Ligetfürdôt zárt 

folyosó köti össze a Napfényfürdô fedett 
részével. 

A Ligetfürdôben a tanmedence és az 
úszómedence mellett csúszdás élmény-

medence és gyermekpancsolók találhatók. 
Környezetük is megszépült, hiszen friss 
a gyep, újak a padok, sôt a régi lelátó is 
átalakult, így a létesítmény sportesemé-

nyek helyszínéül is szolgálhat. Másfajta 
rendezvények is várják persze a vendé-
geket, a nyári idôszak programkínálata 
meglehetôsen gazdag.

A Ligetfürdô jegyárai tavalyhoz képest 
az infláció mértékével emelkedtek. Egész 
napra a felnôttek 1500, a nyugdíjasok és 
a 12 éven aluliak 750, a fiatalok 23 éves 
korig 1050 forintért mehetnek be, de 
válthatók félnapos belépôk, és bizonyos 
napszakokban 600 forintos úszójegyek is. 

A Szegedi Béke Utcai Általános Iskola 
1966-ban nyitotta meg kapuit és bizony 
az elmúlt 44 év megviselte az épületet, 
ezért szükségessé vált a felújítás. Az 

iskola korszerûsítése két ütemben zajlott, 
illetve zajlik jelenleg is. 

2008 nyarán kezdôdtek el a munkák. 
Akkor mintegy 100 millió forintból el-

végezték az energetikai korszerûsítést. 
Kicserélték a nyílászárókat, az épület 
hôszigetelt homlokzatot kapott és a belsô 
udvart is lefedték. Ez a beruházás az 
iskola energiafelhasználását 30 %- al 
csökkentette.

A fejlesztések második üteme a na-
pokban kezdôdött, ennek legfontosabb 
eleme a teljes körû akadálymentesítés 
és a közösségi tér kialakítása. A belsô 
udvar korábbi befedésével egy hatalmas 
aula jött létre. A tér bôvítésének érde-
kében most mindkét szinten kibontják 
az üvegfalakat és helyükre karzatokat 
építenek, így egy galériás átriumot kap 
az intézmény. Az igazgató, Mészáros 
Zsolt a beruházás egyik legfontosabb 
elemének nevezte ezt a lépést, hiszen 
mint fogalmazott, egy olyan közösségi 
teret kap ezzel az iskola, amely hozzájá-
rul a tanulók szabadidôs programjaihoz, 

napközis foglalkozásokhoz, rendhagyó 
tanítási órákhoz és közös ünneplésre is 
lehetôséget ad. A diákok és a pedagógu-
sok ugyanis mostanáig csak az udvaron 
tudtak együtt ünnepelni, mostoha idô-
járás esetén viszont kénytelenek voltak- 
zárt közösségi hely hiányában- az alsó és 
a felsô tagozatosok külön megemlékezni.

A felújítás második üteméhez tartozik 
a világítási rendszer korszerûsítése, az 
elektromos hálózat felújítása, továbbá az 
informatikai hálózat teljes kiépítése is. 
Mészáros Zsolt hozzátette, hogy olyan 
módszertani eszközökkel, játokkal bô-
vítik az eszközparkot, amelyek a sajátos 
nevelésû gyerekek foglalkoztatásához 
szükségesek.

A napokban kezdôdött beruházás csak-
nem 160 millió forintból valósul meg, 
amelynek egy részét- 95 millió forintot- 
Európai Uniós Pályázatból fedezik, míg 

a másik részét- 73 millió forintot- Szeged 
város önkormányzata biztosít- tudtuk 
meg Botka László polgármestertôl. 

A beruházó azt ígérte, hogy a hét min-
den napján dolgozik majd, így szept-
ember végére elkészülhet a beruházás. 

Nem céljuk választásokon indulni, de 
céljuk a szegediek érdekét képviselni, 
közéleti kérdésekben véleményt formálni- 
kezdte a beszélgetést Pálmai Antal, elnök.

 Az Összefogás Szegedért Egyesület 
május 5- én jött létre és ünnepélyes 
keretek között május 21- én vették 
nyilvántartásba. Milyen céllal 
alakult meg a szervezet?
A civil szervezôdés fô céljai között 

szerepel, hogy politikától mentesen tá-
mogassunk minden olyan programot, 
ami a város fejlôdését szolgálja. Minden 
olyan kérdéshez igyekszünk pozitívan 
állni és véleményt formálni, ami elôre 
viszi a város fejlôdését.

A társaság 16 taggal alakult meg. 
Kik voltak az alapítók?
Nagyon sokszínû az alapítók tarsolya 

és nagyon sokszínû az az igény, amellyel 
a város lakossága remélhetôleg megkeres 
majd bennünket. A tagok között cégve-
zetôk, professzorok, tanárok, újságírók, 
és mûvészek is képviseltetik magukat, 
hogy minden terület találjon kapcsoló-
dási pontot. (alapító tagok: Pálmai Antal, 
prof. Dr. Telegdy Gyula, prof. Dr. Csernay 

László, Székhelyi József, Vajda Júlia, dr. 
Tóth Attila, Takács János, Barna Zoltán, 
prof. Dr. Venetianer Pál, Nagy Tibor, Apa-
gyi Vivien, Tandi Lajos, Kiss Henriett, 
Kancsár József, Kocsis István, Szûcs 
Norbert- szerk.)

Hogyan telt a megalakulást követô 
pár hét?
Sok munkával, mivel sok célt is 

tûztünk ki magunk elé. A jelmondatunk:„ 
Össze kell fogni”! Ez azt jelenti, hogy 
minden jó és konstruktív kezdeménye-
zés élére szeretnénk odaállni és a város 
vezetése elé terjesztjük azokat. Célunk 

a szegedi polgárok életét szebbé, jobbá 
tenni és a város fejlôdését segíteni. Ebbe 
beletartozik az idegenforgalom erôsíté-
se, a mûvészeti élet bemutatása, de a 
város hírnevének öregbítése is. Szeged 
város életében meghatározó szerep jut 
a Szegedi Tudományegyetemnek, hi-
szen rengeteg egyetemista él Szegeden, 
ezért vált fontossá a tárgyi tudásközpont 
erôsítése. A fiatalok megtartása nem 
könnyû, de fontos feladat. Célunk, hogy 
az egyetem elvégzését követôen is a 
városban maradjanak, találják meg itt 
a számításukat. 

Szeretnénk a közbiztonsággal is fog-
lalkozni, hogy továbbra is egy nyugodt, 
élhetô város legyen Szeged. 

Természetesen mi is szívünkön visel-
jük az önhibájukon kívül nehéz helyzet-
be került embereket, akiken más civil 
szervezetekkel összefogva igyekszünk 
segíteni.

Milyen szempontok szer int 
határozzák meg a feladatokat?
A közös üléseken vitatjuk meg a leg-

fontosabb kérdéseket. Ezeket a fórumo-
kat nem meghatározott idôközönként 
tartjuk meg, hanem akkor dugjuk össze 
a fejünket, amikor indokolt. Remélem 
hetente többször is sikerül ülésezni majd. 
A témákat pedig nemcsak a 16 alapí-
tótag, hanem a lakosság által felvetett 
ötletek is gyarapítják. Elindítottunk egy 

honlapot, a www.osszefogasszegedert.
hu-t, amelyen várjuk a témajavaslatokat, 
észrevételeket.

A hon lap on pá r toló  t agok 
jelentkezést is várják. Ki és milyen 
kritériumok alapján kerülhet be a 
szervezetbe? 
Kritérium nincs. Elhivatottság és tenni 

akarás- talán ez a két legfontosabb do-
log. Bárki jelentkezhet és csatlakozhat 
csapatunkhoz, aki tenni akar Szegedért. 
Még az sem számít, ha nem helyi lakos. 
Mint tudjuk, városunk külterületeirôl, 
közeli településekrôl sokan tanulnak, 
vagy dolgoznak itt, így nekik is van 
véleményük a szegedi életrôl. A cél, hogy 
konstruktív, pártpolitikától független 
javaslatok érkezzenek, amik Szeged ér-
dekét szolgálják.

Szabadidô

Oktatás

Civil fórum

Megújult a Szegedi ligetfürdô

a felújítóKnaK nincS nyári Szünet a 
BéKe utcai általánoS iSKoláBan

ÖSSzefogtaK Szegedért

A fedett rész március végi megnyitását követôen május 19-én megnyílt a 
szegedi Napfényfürdô Aquapolis külsô, medencés része is. A szegediek ked-
velt, sokak által SZUE-ként Ligetfürdôje megszépült, és korszerûbbé is vált. 

SportoláS éS Szabadidô Szép környezetben
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A kerékpárút hálózatot mindig a legfor-
galmasabb útvonalak mentén igyekszik 
fejleszteni a város Nagy Sándor alpol-
gármester szerint. A következô idôszak 
fejlesztéseire és felújításaira egy 160 
milliós projekt ad lehetôségez, melynek 
zöme pályázati forrás. A város 45 milliós 
önrészt vállalt – tette hozzá Nagy Sándor. 

A közeljövôbeli kerékpárút építések 
közül az egyik a régi 5-ös fôutat érinti. 
Itt a Dorozsmai út és a gumigyár között 
már van bicikliút, ez bôvül mintegy 
700 méterrel Szatymaz felé, egészen a 

logisztikai központig. A már meglévô 
szakaszt felújítják.

Ha teljesen célba érni nem is lehet majd 
kerékpárúton, de hamarosan könnyebb 
dolga lesz a kerekezôknek Sándorfalva 
és Szeged között. A Sándorfalvi úton 
egyelôre az autópályáig visz majd a bi-
cikliút, és megépül a sztráda fölött átívelô 
szakasz is. Mindez különösen fontos a 
kerékpárosok biztonsága szempontjából, 
hiszen az autópálya és Szeged közötti 
útszakaszon nagyon erôs a gépjármû 
forgalom, és a sztrádán való átjutás is 
megoldódik. 

A Szôregi Rózsaünnep mindig azonos 
forgatókönyv szerint zajlik, de a szer-
vezôk idén is belecsempésztek némi 
újdonságot – mondja Iványi Aurél, a 
településrész önkormányzati képviselôje. 
A forgatókönyv nagy része azért nem 
változik, mert a környezô települések 
lakói és a szakmai szervezetek így szok-
ták meg. A rendezvénybe folyamatosan 
bevonják a Tisza-Maros szög másik négy 
rózsatermelô települését, Deszket, Kü-
bekházát és Tiszaszigetet is.

Pénteken délután, a szakmai prog-
ramokat követôen kezdôdik az egyik 
újdonság, a Csipkerózsa hercegnôk be-
mutatkozása. A szervezôknek ehhez azok 
a kislányok adták az ötletet tavaly, akik 
a Rózsakirálynô megválasztásakor oly 
kíváncsian figyelték a nagyokat. 

A Rózsakirálynô választásban is lesz 
új elem. A környezô települések pol-
gármesterereit arra kérték a szervezôk, 
hogy delegáljanak községeikbôl egy-egy 
csinos hölgyet a királynôválasztásra. A 
szombati koronázás elôtt a polgármes-
terek maguk vezetik föl településeik 
rózsahölgyét. 

A rózsaünnep leglátványosabb része, 
a felvonulás idén is szombaton délután 
fél 6-kor kezdôdik. A menetet most elô-

ször aranyszárnyakkal ékített hastáncos 
hölgyek vezetik föl. Közel negyven vi-
rágkompozíció vonul végig Szôreg utcáin. 
Az alkotásokat nagyrészt lelkes családok 
készítik. Egy-egy összeállítás elkészíté-
se a tervezéstôl a megvalósításig akár 
hetekbe is telhet. 

A felvonulás és a Rózsakirálynô meg-
választása után, este 9 órától az új szôregi 
szabadidô parkban Bródy János ad kon-
certet, elénekelve például a rózsaünnep 
hivatalos dalát: „Ha én rózsa volnék…”

Lángoló korona a Dózsában, nemzet-
közi szereposztás a Carmenben, 1920-
as divat a My Fair Ladyben, New York 
fényei a Hairben, Jávor Pál és Tóték pedig 
Újszegedre jönnek idén. Bátyai Edinával 
a Szegedi Szabadtéri Játékok Kht. igaz-
gatójával a Szegedi Szabadtéri Játékok 
2010- es évadáról beszélgettünk.

Az 1920 -as években íródott 
musicallal, a My Fair Ladyvel indul 
az évad a Dóm téren, mikor lesznek 
az elôadások?
Az elôadások július elsô és második 

hétvégéjén, tehát július 02- i bemutatóval 
lesznek a Dóm téri nagy színpadon. A 
darabok különlegessége, hogy két olyan 
rendezôt is felkértünk az elôadásokra, 
akik még soha nem dolgoztak a Szegedi 
Szabadtéri színpadán. Az egyik rendezô 
éppen Novák Eszter, aki a My Fair La-
dyt rendezi. Varró Dániel fordításában 
mutatjuk be a mûvet, sokféle színházból 
jönnek mûvészek. Azt is mondhatnám, 
hogy a magyar színházi élet olvasztó ten-
gelye vagy tégelye lesz ez az elôadás. A 
Nemzeti Színházból két mûvész érkezik, 
Tompos Kátya, aki a címszerepet alakítja 
és  Szabó Kimmel Tamás, aki Freddie 
szerepében mutatkozik be. Bezerédi 
Zoltán a Katona József Színházból érkezik, 
míg Venczel Vera és Gálvölgyi János a 
Madáchból, sôt a Színmûvészeti Egyetem 
zenész- színész szakának hallgatói is 
részt vesznek az elôadásban, akik egyéb-
ként Novák Eszter rendezô osztályának 
diákjai. Novák Eszterrel egyfajta mûvészi 
innováció is megjelenik a Szabadtérin, 
hiszen rengeteg új színász jön hozzánk.

Novák Eszter rendezô azt ígérte, 
hogy a díszlet és a jelmezek is 
korhûek lesznek, vagyis a darab 
megtartja történelmi vonulatát 
ennek a korszaknak. 
Ezt azért emelte ki Novák Eszter, mert 

ôt a fiatal generáció poszt modern ren-
dezôjének tartják. Valóban nem jellemzô 
rá, hogy korhûben és korban tartja az 
elôadást, ez esetben azonban egy klasz-
szikus rendezésre készül. Önmagában 
a díszlet is érdekes, vizuális elemekkel 
tarkított lesz. Talán érdekesség még, 
hogy az elôadás koreográfusa Novák 

Péter lesz, aki Eszter testvére és aki a 
Dózsa címû elôadásnak a címszerepét 
táncolja és énekli majd.

Így van. Ez az elôadás közvetlenül 
a My Fair Lady után kerül 
színpadra. Ez egy újdonság lesz a 
publikumnak.
Valóban, a Dózsa egy új, magyar tánck-

rónika. Vincze Zsuzsa, Zsuráfszki Zoltán 
és a Ghymes együttes frontembere, Szar-
ka Tamás közös munkája. Egy  új magyar 
táncjáték, egy új magyar produkció. Ez 
a csapat készítette két évvel ezelôtt a 
Benyovszky címû tánckrónikát is, ami 
szintén nagyon népszerû volt. Most No-
vák Péter lesz a címszereplô. Rendkívül 
látványos elôadásra készülünk, a törté-
nelmi eseményeket hûen rekonstruáló 
darab lesz. Külön érdekessége, hogy a 
drámai csúcsponton Novák Péter feje 
fölé egy tüzes korona kerül fel, amely 
hû mása a Dózsa- féle koronának, csak 
jóval nagyobb kivitelben. Ez egy 6 méter 
átmérôjû korona lesz.

Novák Eszterrel szemben, aki 
klasszikus darabot állít színpadra, 
Bagó Bertalan és Bereményi Géza 
nem a „megszokott” Hair-el érkezik.
Igen, a Hair címû darab alkotói Bagó 

Bertalan, dramaturgként Bereményi Gé-
za és koreográfusként Román Sándor egy 
keretjátékot írt az elôadás köré. Ettôl mint 
egy vízió jelenik meg és kapja meg azt 
a társadalmi és mûvészeti aktualitást 
az elôadás, amire még nem volt példa. 
Egy érdekes dramaturgiai trükk, vagyis 
Bereményi Gézának a fantasztikus szín-
házi és írói munkája lesz az, ami ezt a 
keretjátékot, ezt az alaphelyzetet megte-
remti és amitôl a szegedi Hair merôben 
más lesz, mint az eddig kôszínházakban 
megszokott elôadások.

Érdekes és furcsa is egyben, hogy 
ezt a híres zenés darabot még nem 
állították színpadra a Dóm téren, 
holott egy nagyon közkedvelt mûrôl 
beszélünk.
Sem a My Fair Lady, sem a Hair nem 

ment még a Dóm téren, amin mi is meg-
lepôdtünk. Kesselyák Gergely mûvészeti 
vezetônek az volt a  célkitûzése az idei 
évre, hogy valamennyi színházi dara-

bot, amelyet a Dóm téren bemutatunk, 
saját magunk mutassunk be. Lehetôleg 
ne koprodukciókkal, ne közös bemuta-
tókkal más színházakkal, hanem egy 
olyan darab legyen, ami kifejezetten 
ide készül és ráadásul a Szegedi Sza-
badtéri Játékok saját kiállításában. Így 
valamennyi darabunkra igaz, hogy mi 
kértük meg a darab játszási jogait, mi 
kértük fel a rendezôket és a mûvészi 
csapatot. A Hair az egyetlen elôadás, ahol 
egy nagyobb szintû együttmûködés van, 
hiszen egy musical együttes a Budapesti 
Operettszínházból érkezik. Illetve a Víg-
színházból jön Szemenyei János és több 
zalaegerszegi színész is. 

Novák Eszter és Bagó Bertalan 
elôször rendeznek a Szabadtérin, 
Kerényi Miklós Gábor viszont 
szinte minden évben visszaül a 
rendezôi székbe. Ezúttal mivel 
érkezik?
A Szegedi Szabadtérire jellemzô, hogy 

mindig vannak korszakok, fôleg a zenés- 
színházi szériáknál. Volt Szinetár Miklós 
és volt Vámos László korszak, ideje Ke-
rényi Miklós Gábor korszakról is beszél-
nünk, hiszen visszatérô rendezôként sok 
darabot rendezett. Ami érdekesség- és 
megint Kesselyák Gergely kollégámat 
tudom idézni, aki azt mondta- az nem 
mûvészi kihívás, hogy Kerényi milyen 
musicalt rendezne sokadjára a Dóm téren, 
hiszen kiváló helyismerettel rendelkezik, 
de hogy milyen operát állít színpadra, 
az annál inkább, hiszen ô valamikor 
éppen Szegedrôl indult rendezôként 
Oberfrank Géza zeneigazgatása alatt, 
számos nagysikerû operaprodukciót ren-
dezett és készített kôszínházban. Az 
Operettszínház igazgatójaként azonban 
már csak könnyû mûfajban, musicalben 
tért vissza. Nagyon bizakodóak vagyunk, 
mert egy egészen sajátos, egyedi látvány-
világot talált ki ezúttal. Egy hatalmas 
lemezjátszó, egy bakelit korong és a le-
mezjátszó karja biztosítja a díszletet. Egy 
sajátos látványvilágban és nemzetközi 
szereposztásban lesz részünk, hiszen az 
Egyesült Államokból, Lengyelországból, 
Szerbiából és természetesen Magyaror-
szágról érkeznek énekesek a produkcióba.

A július végi operát pedig megelôzi 
egy operettgála. Kik lesznek a 
fellépôk?
Az operettgála- ha úgy tetszik- a ven-

dégprodukció. A Budapesti Operettszín-
ház tagjai lépnek föl, operett és opera 
mûfajban. Ismertebb mûvészek közül 
megemlíteném– természetesen a tel-
jesség igénye nélkül- Oszvald Marikát, 
Kállai Borit, Csere Lászlót, illetve az 
est sztárvendége a világhírû Miklósa 
Erika. A legnépszerûbb opera és operett 
melódiák csendülnek majd fel.

A z újszeged i  sz ínpadon is 
számos produkciót láthat majd a 
nagyérdemû. Mivel kezdôdik az 
évad a Tisza túl oldalán?
Az Újszegedi Szabadtérin két saját 

prózai elôadással jelenünk meg, két 
magyar mûvet mutatunk be. Az egyik 
egy új magyar mû, Pozsgai Zsolt Kék 
lila nyár címû darabja, amely dráma 
Jávor Pál életérôl szól és amelynek a 

fôszereplôje Hegedûs D. Géza lesz. Az 
elôadásban több szegedi mûvész is 
fellép a vendég színészek mellett. Az 
bemutatót együttmûködésben hoztuk 
létre a Pinceszínházzal. A másik elôadás 
pedig a fantasztikus Örkény: Tóték címû 
mûve, amely a második éve visszatérô 
Beregszászi Illyés Gyula Színház elôa-
dása Trill Zsolttal a fôszerepben. A zene 
szerelmeseinek pedig a Szegedixie estjét 
ajánlom. Molnár Gyuláék szervezésével 
ismét egy akusztikus élményben lesz 
részük a mûfaj kedvelôinek. Ezúttal is 
külföldi vendégszereplôkkel várják a 
zenebarátokat.

Az igazgatóhelyettes, Herceg Tamás 
az interjú végén elmondta, hogy idén 
is minden szabadtéri jeggyel ingyen 
látogatható lesz a REÖK, ahol ezúttal 
két tárlattal is készülnek.

Az elôadásokkal kapcsolatban minden 
hasznos információ a www.szegedi-
szabadteri.hu oldalon megtalálható. 

Kúltúra

Fejlesztések a Kistérségben

Tovább bôvül idén a szegedi kerékpárút hálózat. És ezúttal már nem 
kizárólag a szorosan véve városi szakaszok, hanem a szegedi kistérség két 
települése felé is megindul a „hálózat nyújtózása.”

Június utolsó hétvégéjén ismét rózsa borítja el Szôreget. 25-26-27-én lesz 
ugyanis az idei, immár 8. Szôregi Rózsaünnep. A három nap ismét rengeteg 
élményt kínál, bemutatkoznak 5 település legszebb lányai és a Csipkerózsa 
hercegnôk, felvonulnak a legszínesebb rózsakompozíciók. 

két keréken Szatymaz éS Sándorfalva felé

látványoS újdonSágok,
 hagyományoS forgatókönyv

Kultúra

Szôreg KéSzül 
a rózSaünnepre

haMaroSan felcSendülneK a
fanfároK a dóM téren

Bôvül a KiStérSég 
KeréKpárút hálózata

Szabadtéri - Marica grófnô

Sziromszórás
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Épphogy befejezôdött Szegeden az 1-es 
villamosvonal felújítása június 16-ától 
újra munkagépek dolgoznak a belváros 
egy részén. A Dugonics tértôl lezárták a 
Kálvária sugárút egyik oldalát, ezáltal 
a sugárút a nagykörútig egyirányúvá 
vált. A városból kifelé tartó forgalom 
a párhuzamos Földváry és Béke utcát 
használhatja, itt szintén egyirányú a 
közlekedés. A 3-as villamosvonal felújí-
tásának kivitelezôje az Alpine Hungária 
Építô Kft. és a Délút Építô Kft. alkotta 
konzorcium nettó 2 milliárd forintból 
végezheti el a beruházást. Az összegbôl 
280 millió forint az önkormányzat önré-
sze, a maradék uniós forrás.

Ez egy faltól falig felújítás, tehát nem-
csak arról van szó, hogy a villamospálya 
újul meg, hanem egy teljesen új utca 

épül- hívta fel a figyelmet a beruházás 
részleteire Susányi Tamás a Szeged Pó-
lus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetô 
igazgatója. Ezt azért érdemes kiemelni, 
mert a projektkeretében lehetôség van 
arra, hogy fasor épüljön, és ami itt is 
kuriózum lesz, hogy füves vágány épül.

A beruházás részeként kicserélnek 
2,4 kilométer villamosvágányt és felsô 
vezetéket, megújul a közvilágítás, a II-
es kórháztól a Kálvária térig 700 méter 
hosszan párhuzamos sínt fektetnek le, 
valamint 2700 négyzetméteren új út-
burkolatot készül. A Veresács utcánál 
körforgalom épül, ezzel a korábbi prob-
lémás keresztezôdésben is biztosságos-
sá és gyorsabbá válik a közlekedés. A 
Textilgyári útnál és a Fonógyári úton 
deltafordulókat építenek ki, így a régi 

típusú úgynevezett FVV villamosokat 
ki tudják majd váltani. 

Az építkezés miatt az említett forga-
lomkorlátozások mellett a Jósika utca a 
Béke utca irányából a Kálvária sugárút 
felé zsákutca lesz. A Kálvária sugárút és a 
nagykörút keresztezôdésében is dolgozik 
a kivitelezô; útszûkületre, terelésekre 
kell számítani. A Kálvária sugárútról a 

Textilgyári útra nem lehet bekanyarodni, 
onnan csak a kihajtás engedélyezett. 

Június 16-ától a Tarjáni végállomás-
tól csak a Dugonics térig közlekednek 
a 3-as és 3F-es villamosok, onnantól 
villamospótló autóbuszok szállítják az 
utasokat – tért rá Susányi Tamás a tö-
megközlekedést érintô változásokra. A 
villamospótlókra a Zenekonzervatórium-
mal szemben lévô buszmegállóban vagy 
a Honvéd téren lehet felszállni és tovább 

utazni a Vadaspark illetve a Fonógyári 
úti végállomás felé.

Kiskundorozsma felé a 36-os és a 36Y 
buszokra a Dáni utcai megálló helyett, 
szintén a Zenekonzervatóriummal szem-
beni megállóban lehet felszállni. Visz-
szafelé a buszok a Kálvária sugárúton a 
szokásos nagykörút utáni és a Dáni utcai 
megállóban veszik fel az utasokat. Ide-
iglenesen megváltozott a Szentmihályra 
közlekedô 76-os jelû busz végállomása 

is: a 74-es megállójában a Bartók téren 
tudnak az utasok felszállni. A 76-os 
útvonala a Bartók tér felé vezetô irány-
ban ugyancsak módosult, a Centrum 
érintésével közlekedik.  

A beruházás bonyolítói kérik a lakos-
ság türelmét, és mindenkinek javasolják, 
hogy alaposan tájékozódjon a z építés 
miatti változásokról. A 3-as villamos 
vonal munkálatai a tervek szerint idén 
októberre fejezôdnek be.

A csapadékos idôjárás hátráltatja az 
építési munkálatokat, de a szeptemberi 
határidôre elkészül a Tarjáni városrész 
teljes rekonstrukciója- ígérte a városfej-
lesztési alpolgármester. Nagy Sándor a 
beruházással kapcsolatban elmondta, 
hogy a munkálatok a terveknek megfe-
lelôen haladnak, így szeptember végén 
birtokba vehetik a megújult Víztorony 
teret az ott élôk.

A Tarjáni városrész jelentôs forgalmat 
bonyolít le. Az építési munkálatok finis-
ében mégsem kell járatkimaradásokra 
számítani, csupán egy- egy megálló 
ideiglenes áthelyezése lehet indokolt, 
errôl azonban az utasokat idôben tájé-
koztatják majd.

A beruházás az Európai Unió támogatá-
sával valósul meg, a Dél- Alföldi Operatív 

Programból. A valamivel több mint 500 
millió forintos projekt a közösségi köz-
lekedés fejlesztését szolgálja, amelynek 
keretében megújul a Tarjáni Víztorony 
téri decentrum. Az utas várók már el-
készültek, úgy, mint a forgalmi épület, 
illetve az üzletsor és a P+R parkolók. 
Jelenleg a buszmegállók felújítása zajlik. 
A beruházás célja, hogy a tömegközleke-
dés színvonala tovább javuljon. 

A felújítási munkálatokat egyeztetni 
kellett a villamosenergia projekttel is, 
hiszen az új 10- es trolibusz végállo-
mása szintén a Víztorony téren lesz. A 
felsôvezeték kihelyezési feladatok már 
megkezdôdtek, az áramellátás rekonst-
rukciójával párhuzamosan zajlik itt a 
munka. A Szilléri sugárúton rögzítették 
már az oszlopokat. Forgalomkorlátozással 
zajló munkára jelenleg a Csongrádi sgt. 
és a Nagykörút keresztezôdésében kell 
számítani, ahol a jövôben a 10- es troli-
busz befordul majd a Szent István tér felé, 
ezért ott egy új felsôvezeték hálózatot 
kell kiépíteni. Ennek a- körülbelül még 
két hétig tartó- munkálatai nagyrészt 
éjszaka zajlanak, így kevésbé zavarva 
a forgalmat. 

A Tarjáni Víztornytér felújításával nem-
csak a már említett közlekedési terek 
újulnak meg, de kizöldül a tér is- kö-
szönhetôen a parkosítási folyamatoknak.

A vadasparki gyermeknapot szeren-
csére az idôjárás is a kegyeibe fogadta, 
nem úgy, mint a farkas, a vidra és a 
sakál kifutókat. Ezeket ugyanis a gyer-
meknapon szerették volna átadni, ám az 
esôs május hátráltatta az építkezést, így 
az átadás késôbbre tolódott. Ennek elle-

nére a vadaspark három kölyökfarkasa 
bemutatkozott a gyerekeknek. 

A gyermeknap sokakat vonzott a va-
dasparkba, meg is született az új látoga-
tószám rekord. Az érkezôket az állatokon 
kívül egyebek közt egy 8 állomásos 
játék is várta, az állomásokon például 

állathang és állatmozgás utánzási, raj-
zolási, ügyességi feladatokkal, de volt 
koponya felismerés is. Szinte minden 
állomáson kaptak ajándékot a gyerekek, 
a vetélkedôben jól teljesítôk pedig sorso-
láson juthattak további nyereményekhez. 
A szegedi önkormányzat jóvoltából a 
parkba érkezô gyerekek egy-egy bubo-
rékfújót is kaptak. 

E napon tartották a Lego, a REGIO Já-
tékáruház és a Szegedi Vadaspark közös 
pályázatának eredményhirdetését is. Az 
elsô díjat egy Legoból épített vörös róka 
kis alkotója kapta.

Június 16-ától Tarjánból csak a Dugonics térig közlekednek a 3-as és a 3F-es 
villamosok, a Kálvária sugárúton elkezdôdött a villamosvonal felújítása. A 
munkák miatt az építési terület környékén jelentôs forgalomkorlátozásokra 
kell számítani. A Szegedi Elektromos Tömegközlekedési Fejlesztési Nagypro-
jekthez tartozó beruházással idén októberre kell elkészülnie a kivitelezô SZ 
3 Konzorciumnak.

Május utolsó vasárnapján zajlott a Szegedi Vadaspark idei legnagyobb sza-
bású rendezvénye, a gyermeknap, mely egyben az állatkert születésnapja is. 
Idén 21 gyertya lobogott a képzeletbeli tortán, bemutatkoztak a kisfarkasok, 
a gyerekek pedig megmutathatták ügyességüket, tájékozottságukat. 

füveS vágányzóna, deltafordulók, új körforgalom:
4 hónap alatt megújul a Szegedi 3-aS villamoS vonala

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések Szegeden

Szabadidô

3-aS villaMoS felújítáSa

KicSiK nagy napja  
a vadaSparKBan

Megújul 
a tarjáni
víztorony tér

bemutatkoztak a farkaSkölykök
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Tavasztól késô ôszig, a fagyok bekö-
szöntéig számolnunk kell egy kellemet-
len, sôt súlyos betegségeket terjesztô 
(agyhártya és agyvelôgyulladás, Lyme-
kór, stb.) ízeltlábúval, a pókokkal rokon 
kullanccsal. Nem csupán az erdôszélek, 
rétek lakója, hanem a parkokban, kertek-
ben ugyanúgy életteret talál.

A közönséges kullancs tudományos 
neve Ixodes ricinus, amelyben a ricinus 
szó jelzi, hogy az állat a ricinus nevû 
növény magjára hasonlítanak. A közhi-
edelemmel ellentétben - nem a fák lom-
bozatán él. Életkörülményeikrôl tudni 
kell még, hogy nem kedvelik a fényt, a 
meleget és a szárazságot - azaz az árnyé-
kos, hûvös és nedves csalitos cserjések, 
fôleg vadcsapások a kedvenc tartózkodási 
helyeik. A talajközeli növényzet az igazi 
életközege. A fûszálak, levelek árnyékos 
fonákoldalán megtapadó rovar áldozatára 

egyszerûen rámászik (a talajon akár tíz 
métert, a növényzeten egy-másfél métert 
képes megtenni), a zokniba vagy a lábvég 
szôrzetébe megbújva akár napokig is 
észrevétlen maradhat.

A közönséges kullancs hímje 1,5-2 
mm nagyságú, barnás színû, a nôstény 
vérszívott állapotban kb. 8x6 mm, ké-
kesszürke. A kullancs a reggeli és a 
délutáni órákban a legaktívabb. Az igazi 
vérszívó a nôstény kullancs, számára a 
vér nemcsak táplálkozáshoz kell, hanem 
a peték (1000-5000) termeléséhez is. A 
csípés, vérszívás legtöbbször észrevétlen 
marad, mert a kullancs nyála egyúttal 
érzéstelenítôt is tartalmaz. Kedvenc 
tartózkodási helyeik a naptól, fénytôl 
védett, izzadásra is hajlamos, vékony 
bôrfelületek: lábujjközök bôre, nyak, ízü-
letek hajlatai (hónalj, lágyéktájék), hajas 
fejbôr, combok belsô felülete.

Legfontosabb a kirándulás befejeztével 
testünk alapos átvizsgálása. Fontos tudni 
azt is, hogy egyes egyedek a levetett ru-
hában várakozhatnak arra, hogy késôbb 
táplálkozzanak áldozatukból. Ezért aján-
latos a ruházat átvizsgálása is. A csípés 
napján még könnyû bôrünkrôl eltávolí-
tani a kullancsokat. A legegyszerûbb 
módszer az, ha körmünkkel egészen a 
bôr közelében megfogjuk a fejénél, és 
kihúzzuk a bôrbôl. Ha már mélyebbre 
fúrta magát, akkor sem kell megijedni, 

erôteljesebben kell húzni. Arra viszont 
vigyázzunk, hogy ne nyomjuk össze 
az állatot, mert az esetlegesen fertôzô 
béltartalmat a sebbe juttathatjuk. Sem-
miképpen ne kenjük be zsírral, vagy 
más anyaggal, mert az csak erôteljes 
öklendezésre készteti a kullancsot, ami-
vel növeljük a fertôzést (a szájnyílásuk 
egyben a végbélnyílás is!). A csípés helye 
egy-két napon belül általában viszketés 
kíséretében be szokott pirosodni (mint 
a szúnyogcsípés). Megindul a szervezet 
védekezô mechanizmusa, de ez a bôrpír 
magától is elmúlik. Fertôzés esetén azon-
ban másfajta foltok is jelentkezhetnek. 
Néhány hét múltán a körkörös, ún. „ko-
kárda foltok” már a Lyme-kór elôhírnökei. 
Ilyenkor forduljunk feltétlenül orvoshoz!

Kosznai Norbert

Az elmúlt idôszak csapadékos idôjá-
rása Zsombón is jelentôs gondokat oko-
zott, mondta Gyuris Zsolt polgármester. 
Zsombónak a régebben épült része ke-
rült víz alá, a régi építésû vályogházak 
voltak leginkább veszélyben. Azok az 
épületek, amelyeknek a vízszigetelése 
is korszerûtlenebb, és egy felázásnál az 
épületszerkezet is könnyen összeros-
kad. A település külterületén a csatornák 
környékén a feltorlódott vízmennyiség 
okozott gondot. A védekezés intenzívebb 
szakasza körülbelül egy hétig tartott, ez 
a víz szivattyúzását valamint ideiglenes 
árkok ásását jelentette a víz levezetésére. 
Az egy idôben védekezôk legnagyobb 
száma 60 fô volt. A polgármester ki-
emelte, hogy nagyon sokan segítették 
a védekezésben települést, amelynek 
köszönhetôen Zsombón sikeres volt a 
belvízvédekezés.

Gyuris Zsolt hozzátette, a hasonló 
helyzetek a jövôben már elkerülhetôk 
lesznek, hisz az önkormányzat által be-
nyújtott Zsombó belterületi csapadék- és 
belvízelvezetés (I. ütem) címû pályázatát 

támogatásban részesítették, így kiépül 
a község belterületén a csapadékvízel-
vezetô rendszer gyûjtô (gerinc) hálózata. 
Tehát az egész belterületen keletkezô csa-
padék- és belvíz a megépítendô szakaszon 
jut el a Dorozsma-Majsai fôcsatornába. A 
teljes belterületen minden utcának kiala-
kul a befogadója, nem lesz olyan veszé-
lyeztetett utca, ahonnan gravitációsan ne 
folyna el a víz. Egy késôbbi esetlegesen 
belvizet okozó esôzéskor ideiglenesen 
létesítendô árkokkal gravitációsan elve-
zethetô a nagyobb mennyiségû víz. Bár 
a 2010-ben kiépítésre kerülô árokrend-
szer a folyamatos talajvíz süllyesztése 
miatt csökkenti a belvíz kialakulásának 
kockázatát. A pályázott szakaszokon 
elôregyártott vasbeton elemekbôl álló 
burkolt csatorna, néhol zárt csatorna 
épül ki.

A pályázat szerint 2010. ôsszel vagy 
2011 tavasszal valósulhatott volna meg a 
beruházás. A május végén, június elején 
lehullott nagy mennyiségû csapadék 
elvezetése részben a nyertes pályázatban 
szereplô nyomvonalon kiásott csatornával 
valósult meg. A polgármester elmondta, 
a Közbeszerzési törvény által biztosított 
lehetôséggel élve gyorsított közbeszerzési 
eljárást folytattak le. A kivitelezô kivá-
lasztásra került és már el is kezdôdött a 
beruházás. A szokásos ôszi csapadékos 
idô elôtt készen lesz a kivitelezô, ezzel 
minimálisra csökken a belvíz kialaku-
lásának kockázata.

71.820.000 Ft-os pályázati támoga-
tással és 10 %-os önerôvel kiegészítve 
közel 3 km-en mederburkolatos (elôre 
gyártott vasbeton elemek és átereszek) 
csatornarendszer kivitelezése valósul 
meg. A csatorna gerinchálózat kiépítése 
az elsô lépés, de az önkormányzat tervei 
itt még nem fogytak el. A kiépített rend-
szer az elsô ütem része, ennek a folyama-

tos karbantartásán túl pályázati forrás 
bevonásával és a legveszélyeztetettebb 
helyeken saját önkormányzati munkával 
szeretnék a település jelen projektben 
nem érintett szakaszain is megoldani a 
csapadékvíz elvezetést.

165 millió forintos Európai Uniós tá-
mogatásban részesült a „Sándorfalva 
néprajzi és helytörténeti bemutató te-
reinek fejlesztése a Pallavicini kastély-
ban és a Budai Sándor Emlékházban” 
címû projekt, melyet Sándorfalva Város 
Önkormányzata adott be a Dél-alföldi 
Operatív Program „Versenyképes Tu-
risztikai Termék és Attrakciófejlesztés” 
címû pályázati felhívására. Sándorfalva 
a megnyert összeget 40 millió forintos 
önerôvel egészítette ki. A fejlesztésnek 
köszönhetôen a város központjában ta-
lálható Pallavicini kastélyt helytörténeti 
és néprajzi múzeummá alakítják át. A 
megújult épületben számos tárgy kerül 
kiállításra a települést alapító Pallavicini 
család volt tulajdonából. Különlegesnek 
számítanak például az uradalmi gazda-
ság mûködésével kapcsolatos korabeli 
iratok, hiszen a környéken ilyen jellegû 
tárlat, még nem látható. Az összesen 205 
millió forintos beruházásból teljesen 
megújul Budai Sándor citerakészítô volt 
háza is, ahol ugyan csak sok különleges-

séget láthatnak majd az érdeklôdôk. A 
világhírûvé vált sándorfalvi citerazene-
kar története mellett, maga a hangszer 
történelme is bemutatásra kerül. A beru-
házás megvalósításának elsô állomása a 
május 7-én megrendezett projekt nyitó 
rendezvény volt, ahol Sándorfalva város 
polgármestere, Kakas Béla beszélt a 
város fejlesztési céljait magában foglaló 
úgynevezett Pallavicini-tervben kitûzött 
turisztikai fejlesztések fontosságáról. A 
rendezvényen dr. Kozma József a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke köszöntötte az egybe gyûlteket, 
aki kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy 
a tetteket „együtt gondolkozás” elôzze 
meg. A nyitóeseményen dr. Tóth József 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum fômu-
zeológusa mutatta be a tervezett kiállí-
tások különlegességeit a közönségnek, 
igaz még csupán képeken. A turisztikai 
látványosságok kialakításával a tervek 
szerint 2010. november végére készülnek 
el a szakemberek.

A szociális szolgáltatások között van 
az úgynevezett jelzôrendszeres házi 
segítségnyújtás. Ennek segítségével a 
rászoruló, egyedülálló idôs embereknek 
adnak biztonságot, azzal, hogy bármikor 
jelezni tudják a bajt az illetékeseknek. 
Eddig ezt egy készülékkel tehették meg, 
de az állami normatíva csökkenése mi-
att az önkormányzat már nem tudta 
finanszírozni a rendszert. Három tele-
pülés Újszentiván, Deszk és Zsombó 

összefogott és egy 
mobilszolgáltató-
val kötöttek meg-
állapodást. Ennek 
eredményeként a 
rászorulók mo bil-
telefonokat kap-
nak , amel lyel 
jelezni tudnak, 
ha problémájuk 
van, mondta Put-

nik Lázár polgármester. 
Ezzel sokkal olcsóbb 
lett a rendszer fenntar-
tása, Újszentivánnak 
350 ezer forintot kell 
fizetni egy évben a 
szolgáltatónak. Ez kö-
zel a harmada az eddig 
fizetett összegnek. A 
hívás a gondozónônek, 
vagy az újszentiváni 
polgárôröknek fut be. 

Most 20 ember csatlakozik a rendszerhez, 
ennyien kapnak telefonokat, azt, hogy 
kinek adják a készüléket, a Szociális 
Szolgáltató Központ munkatársai döntik 
el. A polgármester elmondta ennél na-
gyobb az igény, de a településnek jelenleg 
nincs több pénze a rendszer bôvítésé-
re. A telefonok úgy vannak beállítva, 
hogy azon csak a gondozónôt, illetve a 
polgárôröket lehet felhívni, más hívás 
kezdeményezésére nem alkalmas.

Zöld sarok

Szociális ellátás

Szabadidô

Fejlesztések a Kistérségben

ragaSzKodó vérSzívóK

újra leSz jelzôrend-
Szer újSzentivánon 

Sándorfalva 
várja a  
turiStáKat

zSoMBón iS Kiépül a cSapa-
déKvízelvezetô rendSzer

Sándorfalván visszakerülnek a települést alapító Pallavicini család hasz-
nálati tárgyai a család volt kastélyába egy turisztikai beruházásnak köszön-
hetôen. Emellett a város híres alakjának, a citerakészítés mesterének, Budai 
Sándornak a volt házában Emlékházat alakítanak ki, ahol egy Európában 
egyedülálló citeratörténeti kiállítás is helyet kap a jövôben.

Kullancs

Ricinusmag
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2003 áprilisában alakult meg a gyála-
réti Napraforgó Futóklub, amely az óta a 
megye egyik legeredményesebb amatôr 
egyesületévé nôtt ki magát. Legyen szó 
24 órás ultramaratoni versenyrôl, szu-
permaratoni vagy félmaratoni viadalról, 
a klub legjobbjai egyaránt indulnak raj-
ta. 2004-ben elôször függôlegesen is 
végigfutották hazánkat. Tiszaszigetrôl 
indulva a Kékes-tetôig harmincnégy 
településen keresztül 261 km-t tettek 
meg úgy, hogy közben leküzdötték a 940 
méteres szintkülönbséget is. Egy évvel 
késôbb megismételték ezt a teljesítményt, 
sôt ekkor még hosszabb úton (314 km) ju-
tottak el az ország legmagasabb pontjára. 
A Napraforgó Futóklubot a kezdetektôl 
Lévai Imre irányítja, aki idôt és energiát 
nem spórolva aktívan részt vesz szinte 
mindenben.

- Mi, az alapító tagok a Szegedi Fegy-
ház és Börtönben dolgoztunk – kezdi 
el mesélni a klub elsô lépéseit Lévai 
Imre. A futó kollégáink kitalálták, hogy 
szeretnének elindulni a Bécs-Budapest 
szupermaratonin. Megkértek, hogy se-
gítsek nekik elôteremteni a részvételhez 
szükséges anyagi feltételeket. Ez szeren-
csére sikerült, aztán pedig szintén az ô 
inspirálásukra jött az ötlet, hogy alakít-
sunk egy sportegyesületet, és csináljuk 
végig együtt az egész futószezont. Ezt 
követôen taglétszámunk folyamatos nö-
vekedésnek indul, csatlakoztak hozzánk 
futók, kerékpárosok és görkorcsolyás 
versenyzôk is. Elsôsorban más rendvédel-
mi szervek hivatásos és közalkalmazotti 
állományából érkezô”amatôr” sportolók-
kal bôvült a klub.

Az elsô évben csaknem ötven futó 
csatlakozott a Napraforgókhoz, a létszám 
azóta folyamatosan változik. Jelenleg 
harminckét versenyzô fut rendszeresen 
a klub színeiben. Ami a különlegességet 
kölcsönzi az egyesületnek az, hogy a 
tagok kilencven százalékban a szeniorok 
közé tartoznak. A megalakuláskor még 
legalább tíz gyálaréti szerepelt a csapat-
ban, napjainkban azonban már inkább 
szegediek alkotják a Futóklubot, de a 
remek eredményeknek köszönhetôen 
vásárhelyi és makói amatôrök is csat-
lakoztak a Napraforgók együtteséhez.

- Nyílt egyesület vagyunk – teszi hozzá 
Lévai Imre. A helyi, gyálaréti kötôdésû 
futók már elfogytak, de szerencsére 
jöttek hozzánk más versenyzôk. Talán 

szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a 
közelmúlt eredményeinek köszönhetôen 
a város, a kistérség és talán a megye 
legjobb amatôr futóit egyesíti a klubunk.

A Napraforgó Futóklub éveken keresz-
tül megrendezte saját futónapját, de az 
elmúlt két szezonban anyagi nehézségek 
miatt errôl le kellett mondaniuk. Alkal-
manként 150-200 sportkedvelô vett részt 
a futódélutánon. A legtöbbször három 
versenytávon indulhattak el a vállalkozó 
szellemûek, a legkisebbek az ovimara-
tonon, az idôsebbek pedig az együttFU-
TÁS-on vagy az ún. gyálai – körön. Nem 
meglepetés azonban, hogy akárcsak sok 
más hasonlóan amatôr keretek között 
mûködô egyesület, a gyálaréti klub is fo-
lyamatosan küzd az életben maradásért, 
így az ilyen délutánokról 2008-ban és 
2009-ben is le kellett mondaniuk. Idén 

tervben van a hagyomány folytatása, de 
minden az anyagiakon múlik.

- A profi atlétáknak is nagyon nehéz 
szponzort találniuk, így el lehet képzel-
ni, hogy az ilyen kis kluboknak, mint 
amilyen a mienk, ez mekkora problé-
mát okozhat - jegyzi meg a klub elnöke. 
Nehéz fenntartani az egyesületet, de 
szerencsére van, aki támogat minket. 
Talán elmondhatom, hogy a SZEFO Zrt. 
már a kezdetek óta segíti a munkán-
kat, valamint jó néhányan különbözô 
természetbeli juttatásokkal járulnak 
hozzá a mûködéshez. Természetesen 
nem hiányzik az önerô sem, emellett 
pedig a város és a megye is támogatja a 
Napraforgó Futóklubot, de folyamatosan 
próbálkozunk pályázatokkal is. 

A napraforgósok lelkesedése szeren-
csére töretlen, ennek köszönhetôen a 
sikerek sem maradnak el. Egy szezon-
ban legalább 10-15 versenyen állnak 
rajthoz, belföldön és külföldön egyaránt. 
A határon túl többek között Palicson, 
Sepsiszentgyörgyön, Magyarkanizsán, 
Pozsonyban, Aradon és Bécsben is gya-
kori vendégek. És ha már az osztrák 
fôváros szóba került, mindenképpen 
ki kell emelni, hogy nemcsak a klub 
alakulása, hanem a legnagyobb sikere 
is Bécshez köthetô.

- A Bécs-Pozsony-Budapest szuperma-
ratoni versenyen már mindkét váltónk 
állhatott a dobogó legfelsô fokán – meséli 
büszkén Lévai Imre. Annál jobb érzés 
nincs is, amikor ezer ember tapsolja 
meg a lányokat és a fiúkat. 2007-ben 

a férfi váltó, 2008-ban pedig a Röszkei 
Napraforgó nevet viselô nôi váltónk is 
megnyerte a korosztályos versengést. A 
Lukácsi, Dezsô, Rostás, Répássy, Szabó 
összeállítású csapat ráadásul volt már 
az abszolút versenyben nyolcadik és 
kilencedik is, ami azért nagyon értékes, 
mert a százhatvan váltót felvonultató 
mezôny zömében profi vagy egykori profi 
futókból áll. Nem beszélve arról, hogy a 
mi csapatunk szinte csak negyven évnél 
idôsebb versenyzôkbôl áll. 

Ha már a nevek szóba kerültek, akkor 
nézzük kik a legeredményesebb verseny-
zôi a gyálaréti Napraforgó Futóklubnak. 
A hölgyeknél Herpainé Farkas Mária 
nevét kell elsôként megemlíteni, míg a 
férfiaknál azért hosszabb a lista. Bán Ger-
gely, Lukácsi István, Rostás Pál, Szabó 
Géza, Répássy Ferenc és a hatvanhat (!!!) 
esztendôs Molnár Mihály is folyamatosan 
szállítja a jó eredményeket. A 38 éves 
Lukácsi István is lassan hat éve tagja a 
Napraforgóknak. Szinte minden nagy 
váltósikerbôl kivette a részét.

- Nekem is a három évvel ezelôtti ma-
ratoni eredményünk a legkedvesebb em-
lékem – mondja Lukácsi István. Remek 
légkörben futhattunk, a csapattársakkal 
szinte hasonlóan gondolkodtunk minden-
rôl, és ez meghozta a sikert. Egyébként is 
szeretem az ilyen több napos versenyeket, 
ilyenkor érzi azt az ember, hogy megéri 
ennyi áldozatot hozni. Most éppen egy 
sérülés után próbálom felépíteni magam 
ismét, remélem az ôszi Bécs-Pozsony-Bu-
dapesten már ismét a legjobb formámat 
tudom hozni.

Az iménti felsorolásból hiányzik Lévai 
Imre, aki már nem hódol szenvedélyé-
nek. Azt mondja, ô az egyetlen magyar 
ember, aki legálisan futtathat. Végül is 
igaza van. Adósok vagyunk még egy 
magyarázattal, miért is lett az egyesület 
neve Napraforgó Futóklub. Mielôtt bárki 
is valami különlegesre gondolna, gyorsan 
szólunk, ne tegye! Lévai Imre ugyanis 
Gyálaréten, a Napraforgó utcában lakik, 
az egyik szomszéd ötlete volt, hogy az 
egyesületet is így nevezzék el. 

Az elmúlt hét évben mutatott produkció 
természetesen nem maradt visszhang 
nélkül. A klub hetente három-négy 
versenyre kap meghívást Mezôtúrtól 
Szentgotthárdig, de minden viadal nem 
fér bele sem az idôbe, sem a költségve-
tésbe. A fiúk és a lányok, vagy inkább 

a férfiak és a hölgyek kivívták azt a 
rangot, hogy a két legrangosabb verse-
nyen, Békéscsaba-Arad-Békéscsaba és 
a Bécs-Pozsony-Budapest maratonon 
már számolnak velük. Utóbbi viadalon 
a 2009-es kihagyás után idén ismét el-
indulnak. Néhány hete Palicson egy 24 
órás nemzetközi versenyen a DÉLIKERT 
- SZEFO elnevezésû váltó, Bán Gergellyel, 
Rostás Pállal, Szabó Gézával és Tasnádi 
Tas Lászlóval a soraiban magabiztosan 
nyert, így a csapat jogot szerzett arra, 
hogy az októberi szupermaratonon in-
gyenes részt vegyen. Mondanunk sem 
kell, hogy egy ilyen lehetôség mekkora 
segítség a klubnak. Az idei szezonban 
már az egyik klasszikus versenyt is 
megjárták a napraforgósok. A 13. Békés-
csaba–Arad–Békéscsaba 198 kilométeres 
szupermaratonon négy váltóval indul-
tak, és az eredmények sem maradtak 
el. A Bán, Szabó, Dezsô, Répássy, Faragó 
összetételû csapat az abszolútban az 
igen elôkelô negyedik helyen zárt, míg 
a korosztályos versengésben (176–200 
év közöttiek) ezüstérmes lett. Az egyik 
legidôsebb korcsoportban, a 312 év fe-
lettieknél a Fodor, Lôrincz, Visy, Tari, 
Bán, váltó szintén a második legjobb idôt 
érte el. Egy arany is jutott a klubnak. A 
Baranyi, Buvár, Panyor, Cseszkó, Deák 

kvintett ugyanis megnyerte a legjobb 
fegyveres szerv váltóversenyét.  A klub 
versenyzôi a nyáron részt vesznek még 
az Ultrabalaton szupermaratoni verse-
nyen és persze várják már az október 
19-ét. Szûk négy hónap múlva ugyanis 
Bécsben, az Ernst-Happel stadionból 
a startpisztoly elindítja a 21. Bécs-Po-
zsony-Budapest versenyt. Remélhetôleg 
a huszonegyes szám szerencsét hoz majd 
a napraforgósoknak. 

SZTRÁDAFUTÁS
Nem mindennapi versenyt szervezett 

2006. március 11-én a gyálaréti Nap-
raforgó Futóklub. Az M5-ös autópálya 
Szeged Észak és Röszke országhatár 
közötti szakaszának ünnepélyes átadása 
alkalmából hazánkban elôször autópá-
lyán rendeztek futóversenyt. A 14 km-es 
távon az ország minden részébôl össze-
sen 258-an indultak. A férfiaknál pécsi 
siker született, Bene Barnabás nyert, míg 
legjobb napraforgós, Sümegi Attila a 23. 
helyen végzett. A hölgyeknél két szegedi 
is célba ért az elsô öt között. A SZVSE 
versenyzôje, Biacsi Ilona a harmadik, 
ikertestvérére, Biacsi Bernadett pedig 
a negyedik lett. Lévai Imre szerint ez 
a verseny hozta meg a klub számára az 
országos ismertséget.

Sport

futó SiKereK Szállítói

Honnan jött az öt let ,  hogy 
nyárra segítsenek a családokon, 
é s  t á b or oz á s i  l ehe t ô s é ge t 
biztosítsanak a gyerekeknek?
A mi családunk nagy család. Össze-

tartó kis közösséget alkotunk, általában 
együtt töltjük az idônket itt a tanyán. A 
lányom mondogatta nekem régebben, 
hogy milyen jó hely ez a tanya, jó a levegô, 
hatalmas a tér, mennyi gyerek elférne itt. 

Úgy tudom, hogy ez a hely már 
régóta mûködik, csak eddig nem 
vált ismertté a nagyközönség elôtt.
A Napsugaras Tanya már létezik, igen. 

Eddig fôleg felnôtteket fogadtunk, kü-
lönbözô foglalkozásokat, gyakorlatokat 
tartottunk számukra. Ezen a nyáron 

viszont a gyermekeken van a hangsúly. 
Egész nyárra hirdettük meg táborunkat, 
tanító, nevelô jellegû légkört szeretnénk 
létrehozni. Egy kicsit mindenki nagy-
mamája szeretnék lenni, szeretném 
visszaadni a gyerekeknek a közösség 
élményét, a szülôknek megoldást és a 
tudatot, hogy gyermekük a nyári szünidô 
alatt is biztonságban van.

Milyen programokat kínál ez a 
lehetôség?
Maga az életmód tábor június 21-én 

indul és egészen augusztus utolsó hetéig 
fogadunk gyerekeket. Egy „turnus” hét-
fôtôl-szombatig tart és minden nap egy 
téma köré építkezünk. Lesz zene, tánc, 
lovaglás, kézmûves és sportfoglalkozás, 

fürdés és egyéb nevelô jellegû tevékeny-
ség. Szombat este táborzárás, ahol elkö-
szönünk a gyerekektôl és megköszönjük 
nekik, hogy egész héten velük lehettünk.

Hogy lehet önöket megtalálni?
Nem messze vagyunk Domaszéktôl, 

Mórahalom felé az út jobb oldalát kell 
figyelni, az érdeklôdôket táblák segítsé-
gével irányítjuk a tanyához. Mindenkit 
szeretettel várok, látogassanak meg, 
nézzék meg személyesen, hogy hol van 
a Napsugaras Tanya, milyen környezet-
ben, lehetôségekkel várom a gyerekeket.  
Részletes térképet is készítettem, amely 
elérhetô a Teleházban. Telefonon is ren-
delkezésre állok, hívjanak nyugodtan a 
20/488-1987-es számon. 

Dóczi Anikó

Megjelent a Domaszéki Hírmondó jú-
niusi számában.

Mások írták

napSugaraS élMény 
gyereKeKneK

Idén is sok szülô feje fáj, hogy miként, és hogyan  tudja biztonságban  gyer-
mekét a szünidôre. Ez a nyár most más lesz, mint a többi, hiszen sok nebuló 
ellátására és táboroztatására vállalkozott Irénke néni és lelkes csapata.

aaaa

Sztrádafutás

Sztrádafutás
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Hozzávalók:
1/2 kg túró
4 db tojás
2 dl tejföl
4 evôkanál rétesliszt
25 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
2 evôkanál mazsola
1 citrom reszelt héja
2-3 banán, vajdarabkák
1 tortazselé a tetejére.

Elkészítése:
A tojások sárgáját a tejföllel, a por-

cukorral, vaníliás cukorral, a liszttel, 
citromhéjjal simára keverjük. Hozzá-
adjuk az áttört túrót, mazsolát és a fel-
vert tojáshabot. Kivajazott, lisztezett 
közepes tortaformába öntjük. Tetejére 
vajdarabkákat szelünk, s forró sütôben 
aranysárgára sütjük. Tetejét banánsze-
letekkel körberakjuk, s egy tortazselével 
beborítjuk. Kihûlés után fogyasztható.
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deSzKen

algyôi híreK
Befejezôdött a csapadék és belvíz-

elvezetô csatornák építése Deszken
2009 tavaszán kezdôdött a teljes te-

lepülést behálózó bel- és csapadékvíz 
elvezetô csatornarendszer megépítésének 
II. üteme. A korábban önerôbôl megva-
lósult I. ütem folytatásaként a legkri-
tikusabb területek belvíz-mentesítése 
történt meg. A jelentôs téli csapadék és 
a májusi esôzések is alkalmával is az 
árokrendszer biztosította a település 
belvízmentességét. A tavaszi idôszakban 
elvégzett kisebb-nagyobb javítások után 
elmondható, hogy a rendszer az elvárá-
soknak megfelelôen üzemel. Az építés 
5.102 méter csatornaszakaszt érintett, a 
beruházás teljes költsége közel 71 millió 
forint. A fizikai teljesítés után elérkez-
tünk a projekt zárásához, a dokumentá-
ciók elkészítéséhez, az elnyert támogatás 
igényléséhez. Hamarosan egy újabb tábla 
hirdeti a polgármesteri hivatal bejáratá-
nál a DAOP-5.2.1/A-2008-0012 számú 

„Deszk község belterületi csapadék- és 
belvíz elvezetés II. ütem” címû projekt az 
Európai Unió és a Magyar Állam támo-
gatásával a Deszk községet gyarapította.

Megnyílt Deszken az új konditerem 
és ifjúsági szállás

A deszki Sportcsarnok régóta kihasz-
nálatlan helyiségei új funkciót kaptak. 
Az épület emeleti részén sokáig üresen 
álló két nagyteremben június 14.-tôl új 
szolgáltatások nyíltak meg település 
lakói és az ide látogatók számára. Az 
egyik teremben kilenc különféle kondi-
gép került beüzemelésre, míg a másik 
teremben egy ifjúsági szálláshely került 
kialakításra. Az épületben így lehetôség 
adódik 30 fô elhelyezésére. A Deszkre 
látogató, vagy Szegeden kiránduló, de 
Szeged környékén szállást keresô diák-
csoportok számára igényes és elérhetô 
áru szolgáltatást biztosít a Deszki Te-
lepülés-üzemeltetési Nonprofit Kft., a 
szállás üzemeltetôje. Természetesen, a 
szállás és a konditerem mellett számos 
program várja a Deszkre látogatókat. 
A konditerem és ifjúsági szállás az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében a vidéki turizmus fejlesztése 
témakörében elnyert támogatás elsô 
részébôl készült el, míg a fennmaradó 
részbôl hamarosan megújul a Sportöltözô 
épülete is a Szabadidô Parkban bôvítve 
a deszki szolgáltatásokat.

Magyar-szerb határon átnyúló 
programok: Deszk – Tiszasziget – 
Törökkanizsa

Két pályázat nyert támogatást, amelyek 
segítségével erôsödik a határon átnyú-
ló együttmûködés Deszk, Tiszasziget 
és Törökkanizsa között. A pályázatok 
a kulturális örökség megôrzéséhez és 
megismertetéséhez, valamint a kétnyelvû 
oktatás erôsítéséhez, oktatási-nevelési 
intézmények felújításához biztosítanak 
támogatást. Az oktatási-nevelési pályá-
zati támogatásból megújul a deszki szerb 

iskola és óvoda, egy törökkanizsai óvoda 
és egy srpski krstur-i iskola. Továbbá 
tanár és diák csereprogramok segítik a 
hazai szerb nyelvû és a szerbiai magyar 
nyelvû oktatást. 

A kulturális örökség pályázatból em-
lékparkot alakítunk ki a deszki szerb 
temetôbôl, határôrizeti emlékhely 
létesül Tiszaszigeten, felújítási és fej-
lesztési tervek készülnek észak-bánáti 
mûemlékek megôrzéséhez. A program 
kiegészül turisztikai adatbázis-fejlesz-
téssel, turisztikai szolgáltatások meg-
ismertetésérôl szóló szemináriummal 
és rendezvényekkel. Mindkét pályázat 
komoly együttmûködést igényel a határ 
két oldalán bevont szervezetektôl, amely 
remélhetôleg a jövôben, a közösen elért 
eredményekkel közelíti a határ két ol-
dalán élôket.

Országos viszonylatban is egyedülálló 
építkezés valósul meg Algyôn a Sport és 
a Tiszavirág utcán. A 47-es számú fôútról, 
a Borbála Fürdôvel szembeni területen 
már jó láthatók a sportcsarnok 12 méter 
magas pillérei. Május 12.-én hivatalos 
helyszíni sajtótájékoztató keretében 
köszöntötte a média képviselôit dr. Piri 
József polgármester. A XXI. század kö-
vetelményeinek megfelelô 16 tantermes, 
tornacsarnokkal ellátott multifunkcioná-
lis épületegyüttes építése rendben zajlik, 
új települési központ van kialakulóban 

– fogalmazott a nagyközség elsô embere. 
A sajtó képviselôinek számolt be a ter-
vezés menetérôl Köves András építész, 
a PÉCSÉPTERV STÚDIÓ KFT. vezetô 
tervezôje, kiemelve az ökojelleg és a  
gyermekközpontú megvalósítás elemeit. 
Mészáros András kivitelezô építésve-
zetô, a STRADEL 2010 KONZORCIUM 
projektvezetôje elmondta, az építkezés 
márciusban kezdôdött a földmunkákkal 
és az alapozással. Jelenleg az épület 
tantermi szárnyának földszinti része 
szerkezetkész állapotban van, illetve 
a sportcsarnok 12 méter magas pillé-
rei is állnak. A tervek szerint júliusra 

teljesen szerkezetkész lesz az épület, a 
téli idôszakra már csak a belsô munkák 
elvégzése várható. 

Iván Zsuzsanna, az Algyôi Általános 
Iskola igazgatója a sajtótájékoztatón ki-
emelte: a korszerû, jól felszerelt tárgyi 
környezet lehetôséget ad arra, hogy pe-
dagógiai programjukat megújítsák. Emelt 
szintû idegen nyelv, magasabb számú 
informatikai oktatásra ad majd lehetô-
séget, a korszerû tornacsarnokban pedig 
több sportággal ismerkedhetnek meg a 
gyermekek, ugyanakkor a versenysport 
is helyet kaphat. 

Az eredeti terv szerint Algyônek 2011. 
február 15-ére kész lesz az új iskolája, 
mely közel 1,7 milliárd forintból – az 
Európai Unió és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 200 millió forintos tá-
mogatásával valósul meg. Az épületben 
16 tanterem, 6 szaktanterem, 488 négy-
zetméteres aula, egy 100 fôs étterem, 
melegítôkonyha, büfé, 1310 négyzetmé-
teres tornacsarnok és lelátó, igazgatási 
és orvosi szobák kapnak helyet. Az új 
iskolához 50 parkoló és 39 kerékpártá-
roló tartozik majd. 

Az algyôi Önkormányzata európai 
uniós pályázaton nyert pénzt külterületi 
utak építésére, valamint a Búvár utca 
felújítására. A munkálatok során elké-
szült a Búvár utca kiemelt és süllyesztett 
szegéllyel történô burkolatának felújítása, 
korszerûsítették a vízelvezetô rendszert, 
kialakítottak 24 új parkolóhelyet, amely-
bôl 2 mozgáskorlátozottaknak készült. A 
kivitelezési munka során a csapadékvíz 
elvezetô rendszer építéséhez fel kellett 
bontani a gépkocsi beállókat, melynek 
helyreállítását az Önkormányzat saját 
erôbôl vállalta. Új térburkolat került 
kialakításra a kisboltok elôtti területen, 

mely utcaképében így jól illeszkedik a 
másik oldalon kialakított parkolóhoz. A 
burkolat felújítás során a szegély mentén 
virágágyásokat alakítottak ki, melybe 
még az idén egynyári virágok kerülnek 
kiültetésre.

Az új Fôtér is szépül, hiszen a Díszkút-
nál levô burkolt terület köré kandelábe-
res, ledes energiatakarékos közvilágítás 
építettek ki, valamint a téren átvezetô 
kockaköves járda mellé is jutott a díszes 
lámpaoszlopokból. Ugyanilyen közvilá-
gítást kapott a Téglás utca és az Egész-
ségház utca közötti szakasz, valamint a 
Faluház elôtti terület is.

épül az új iSkola algyôn

elkéSzült a búvár utca teljeS 
rekonStrukciója 

Épülô iskola

A felújított Búvár útca
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