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Szegedi KiStérSégi
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Rendezvények a Kistérségben� 3. oldalFejlesztések Szegeden� 3. oldalAktuális� 2. oldal

JátéKoK KertJeÚJ polgármeStereK

idôSeKet ünne-
peltéK röSzKén

Hamarosan a 
munkások he-
lyett a kerék-
párosok vehetik 
birtokukba a 
Játékok Kertjét a 
Ligetben.

Algyôn, Bordányban és Deszken új 
polgármesterek irányítják a tele-
pülés az elkövetkezô 4 évben.

Az elmúlt hetekben több ren-
dezvényen is köszöntötték a 
település idôs lakóit.

Kistérség települései

BemutatKoznaK a települéSeK: zSomBó

A Szegedtôl 8 kilométerre fekvô, több 
mint 3500 lelket számláló Zsombó idei 
költségvetésének fôösszege 1 milliárd 
113 millió forint, amibôl 565 millió fo-
rintot fordítanak fejlesztésekre. Gyu-
ris Zsolt 2006 óta áll Zsombó élén. A 
35 éves polgármester, aki korábban 
települési képviselôként, illetve jegy-
zôként tevékenykedett a községházán, 
lapunknak elmondta: az elôzô választás-
ra összeállítottak egy programot, amit 
2006-ban gazdasági programként fo-
gadott el a képviselô-testület. E mentén 
haladtak, haladnak a fejlesztésekkel, 
amelyek nélkülözhetetlenek, hiszen a 
község lakosainak száma folyamatosan 
nô. Megtudtuk: a nyolcvanas évek eleje 
óta megduplázódott Zsombó lélekszáma, 
ahová szívesen költöznek ki Szegedrôl. 
A növekvô gyermeklétszám miatt nagy 
hangsúlyt helyeznek a településen az in-
tézményfejlesztésre. – Az önkormányzat 
Csólyospálossal létrehozott intézményi 
társulás keretében tartja fenn az óvodát 
és az iskolát. Az óvodában öt csoportban 
folyik a gyermekek nevelése. Jelenleg 
az óvodába 140, a Kós Károly Általános 
Iskolába és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézménybe pedig 260 gyermek jár. Egy 
TÁMOP-pályázaton 38 millió forintot 
nyertünk a kompetencia alapú oktatásra. 
A pénzt iskolai eszközfejlesztésre és a pe-
dagógusok továbbképzésére fordítottuk. 
Tavasszal 5,6 millió forintot nyertünk az 

Önkormányzati Minisztérium pályáza-
tán, s az önerôvel együtt a több mint 7 
millió forintos beruházásból felújítottuk 
és akadálymentesítettük az iskolaépület 
a vizesblokkjait. A korszerû oktatás ér-
dekében évrôl-évre folyamatosan számí-
tástechnikai eszközöket is vásároltunk. 
A közintézményeinkben – óvoda, iskola, 
József Attila Közösségi Ház, Egészség-
ház és polgármesteri hivatal – nagyon 
komoly energetikai korszerûsítést haj-
tottunk végre 88 millió forintból. Egy 
KEOP-pályázaton nyertünk hozzá tá-
mogatást. A gyermekvédelmi feladatok 
közül az önkormányzat önként vállalt 
feladatként családi napközi mûködését 
is megszervezte – sorolta a polgármester, 
akitôl megtudtuk, nemrégiben állították 
helyre eredeti állapotába 5 millió forint-

ból a több mint százéves Királyszéki 
iskolát. A Rózsa Sándor Csárda mellett 
ez a település legrégebbi épülete, mely 
egyidôs az Országházzal. Gyuris Zsolt 
a ciklus eredményeit említve büszkén 
mondta, hogy tavaly 25,5 millió forin-
tért megvásárolták, majd felújították 
a Jóbarát Vendéglôt. Ezzel az iskolások 
és a település lakói – hiszen menüs és 
a la carte-os étkezést is biztosítanak 

– kulturált körülmények között ebédel-
hetnek, és az önkormányzatnak is na-
gyobb ráhatása van a közétkeztetésre. 
Nem mellesleg több mint 10 embernek 

ad munkát a vendéglô. A polgármester 
elmondta: 2006 óta a korábbi 20 helyett 
évente 30 kilométer földutat gondoz-
nak, tartanak karban. Belterületen is 
évrôl-évre kátyúznak, javítják az utakat. 
Legutóbb a Szent Mihály utcán mintegy 
200 méteren újították fel a burkolatot. 
Tavaly óta két körzeti megbízott dolgo-
zik a településen, ahol a polgárôrséget 
is folyamatosan fejlesztik. A ma már 90 
tagot számláló szervezetnek nemrégiben 
vettek autót. Zsombó évek óta visszatérô 
problémája a belvíz. A község belterü-
letének egy része csapadékvíz-elvezetô 
árokrendszerrel ellátott – mondta Gyuris 
Zsolt –, azonban továbbra is sok olyan 
utca van, amelyekben nem megoldott a 
belvízelvezetés. A tervek szerint több 
lépcsôben valósul meg a csapadékvíz-el-
vezetô rendszer kiépítése, bôvítése. Az 
önkormányzat 72 millió forintot nyert 
DAOP-pályázaton a beruházásra, amit 
8 millió forinttal egészített ki. A pro-
jekt teljes megvalósításával mintegy 3 
kilométer hosszan többségében nyílt és 

burkolt csapadékvíz- és belvízelvezetô 
hálózat jön létre. A polgármester elmon-
dása szerint a rendszer kiépülésével 
haváriák esetén viszonylag gyorsan le 
tudják majd vezetni a belvizet, hiszen a 
csatorna másodpercenként több mint 150 
liter csapadékvíz elvezetésére lesz képes. 
A másik nagy projekt a szennyvízcsator-
názás, ami a település eddigi legnagyobb 
beruházása lesz. Ismert, hogy Zsombó, 
Bordány, Forráskút és Üllés összesen 
5,5 milliárd forintos csatornaépítési pro-
jektje 3700 ingatlant és 12 ezer embert 
érint. Összesen 83 kilométer szenny-
vízcsatorna épül a négy településen. A 
kétfordulós pályázat elsô körén már túl 
vannak, a munkálatok várhatóan jövôre 
kezdôdnek. A beruházás befejezésével 
Zsombó 100 százalékban csatornázott 
település lesz. A közösségi közlekedés 
fejlesztése I. ütemben 38 millió forint tá-
mogatást nyert az önkormányzat a DAOP 
pályázatán, amihez önerôként 8 millió 
forintot tett hozzá a település. Ennek 
keretében 12 autóbuszöblöt alakítanak 
ki, 11 fedett buszvárót építenek, egy 
gyalogátkelôhelyet alakítanak ki és sze-
métgyûjtôket helyeznek ki. A II. ütemben 
a Szegedi Kistérséggel közösen pályáztak 

a régebbi buszvárók felújítására. Az igé-
nyelt támogatás 35 millió forint, amibôl 
9 régebbi buszvárót varázsolnak újjá. A 
polgármester szerint a beruházásokkal 
nem csupán biztonságosabbá válik a köz-
lekedés, de az utasok komfortérzete is 
javul. Ezt a célt szolgálja az a kerékpárút 
is, ami ôsszel épül meg. A 3 kilométeres 
bicikliút az Andrássy úton és a Szegedi 
út elsô szakaszán vezet át a településen. 
A beruházásra 90 millió forintot nyert az 
önkormányzat, amihez saját forrásából 
még 16 milliót tesz hozzá. A település-
központot több mint 30 millió forintból 
fejleszti az önkormányzat: a Béke utcán 
például járdát és kerékpárutat építenek, 
fasort telepítenek, díszvilágítást építenek 
ki, a Móra Ferenc utcán egy 260 négyzet-
méteres fedett, többfunkciós csarnokot 
építenek, ahol elsôsorban a piac kap he-
lyet, a Béke utca bevezetô szakaszának 
mindkét oldalán, a Mária tér templom 
mögötti részén, valamint az Egészségház 
mellett – amelynek bôvítésére 50 millió 
forintos támogatásra pályáztak – több 

mint hatvan parkolóhelyet alakítanak ki. 
A szeméttelep rekultivációja, mely jövôre 
valósul meg, mintegy 100 millió forintot 
nyert az önkormányzat. A Szegedi Kistér-
séggel közösen nyertek közel 50 millió 
forintot szociális alapszolgáltató központ 
építésére, ahol jövô ôsztôl egyebek mel-
lett mûködni fog a házi segítségnyújtás, 
a családsegítô és gyermekjóléti szolgálat. 
A korábbi helyen felszabadul az épület, 
amit óvodai célokra használnak majd, 
hogy enyhítsék a gyermekintézmény 
zsúfoltságát. A DAOP-pályázaton nyert 
150 millió forintból és a 18 millió forin-

tos önkormányzati önerôbôl építik meg 
a 30 férôhelyes Bóbita Bölcsôdét a Béke 
utcán. A jövô szeptemberben megnyíló 
intézményt – amelyben kilenc embernek 
biztosítanak majd munkahelyet – úgy 
alakítják ki, hogy az a késôbbiekben 

szükség esetén 60 férôhelyig bôvíthetô 
legyen. Csongrád megye legalacsonyabb 
átlagéletkorú településén pezsgô kul-
turális és mûvészeti élet is zajlik, ezért 
különösen fontos, hogy 50 millió forintot 
nyert a község a József Attila Közösségi 
Ház fejlesztésére. Gyuris Zsolt elmondta: 
nagyon büszke Zsombó lakóira, akik 
nyitottak, befogadóak, igényesek kör-
nyezetükre és összefogva tevôlegesen 
is támogatják az önkormányzat minden 
elképzelését, amellyel csinosabbá, kom-
fortosabbá, fenntarthatóbbá válik ez a 
Szeged melletti település.

Gyuris Zsolt szerint a 2006-ban tett fejlesztési ígéretek túlnyomó többsége 
mára megvalósult vagy folyamatban van Zsombón, amely a lakói átlagéletkorát 
(37,2 év) tekintve a megye legfiatalabb települése. A polgármester elmondása 
szerint ebben a ciklusban mintegy 700 millió forint uniós forrást nyert az 
önkormányzat különbözô pályázatokon.

Gyuris Zsolt
Zsombó polgármestere

Új buszmegálló

Felújított iskola

Új kerékpárút



VálAsZtási eredmények A kistérséGben

AlGyô
Algyôn Piri Józsefet – aki nem indult 

újra a településvezetôi posztért – vál-
totta a polgármesteri székben Herczeg 
József. A független politikus 55 szava-
zattal elôzte meg a Fidesz-KDNP szí-
neiben indult Gonda Jánost az október 
3-i önkormányzati választásokon. Az 
54 esztendôs Herczeg József lapunk-
nak elmondta, hogy 1998 óta tagja az 
algyôi képviselô-testületnek. Az elmúlt 
két ciklusban ô vezette az önkormányzat 
település-üzemeltetési bizottságát, így jól 
ismeri a helyi viszonyokat, tisztában van 
a már lezajlott és éppen futó projektekkel. 

– Folytatjuk azokat a beruházásokat, ami-
ket elkezdtünk – hangsúlyozta az újdon-
sült polgármester. – Az új iskola építése 
március közepe óta folyik. A beruházás 
jelenleg 50 százalékos készültségi szin-
ten áll. Jövô tavasszal várhatóan átadjuk 
az új, minden igényt kielégítô, 21. századi 
iskolát, amelyben egyebek mellett 16 
tanterem, 6 szaktanterem és egy 1310 
négyzetméteres tornacsarnok kap helyet. 
A beruházás költsége közel 1,7 milliárd 
forint, amelybôl 200 millió forintot pályá-
zaton nyert az önkormányzat. Az utolsó 
fázisában van a Borbála fürdô kültéri, 
15x15 méteres medencéjének engedélyez-
tetése, hamarosan indul a tendereztetés. 
Terveink szerint az új medencét még a 
nyári szezon elôtt, májusban átadjuk a 
nagyközönségnek. Hogy hogyan teltek 
az elsô napjai polgármesterként Herczeg 
Józsefnek? Elmondása szerint egyenként 
bemutatkozott a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak, majd a különbözô intéz-
mények vezetôit kereste fel. Felmérte a 

szükségleteiket és meghallgatta a véle-
ményüket. Az októberben megválasztott 
8 tagú testületbôl hat képviselô az elôzô 
grémiumnak is tagja volt, így jól isme-
rik egymást. A polgármester elmondta, 
hogy a régiek és a két új, fiatal képviselô 
is azt ígérte: a település érdekében fog 
dolgozni. – Célunk, hogy a több mint 
5200 lelket számláló Algyô továbbra is 
élhetô, csendes és békés település legyen, 
városias jellegû szolgáltatásokkal – fo-
galmazott Herczeg József.

bordány
Bordányban Tanács Gábor váltotta a 

polgármesteri székben Balogh Ferencet, 
aki most nem indult a településvezetôi 
posztért. A volt polgármester csak kép-
viselôjelöltként mérettette meg magát 
az október 3-i önkormányzati válasz-
tásokon – sikerrel. Ugyanis bejutott a 
6 tagú bordányi képviselô-testületbe. 
A független Tanács Gábor fölényesen 
nyerte meg a polgármesterválasztást: 
a szavazatok több mint 72 százalékát 
szerezte meg, 638 vokssal elôzte meg 
a második helyezett, szintén független 
Botka Istvánt. Tanács Gábornak nem 
ismeretlen az önkormányzati munka, 
hiszen 2006-tól képviselôként, a pénz-
ügyi bizottság alelnökeként dolgozott a 
testületben. A 37 esztendôs polgármester 
lapunknak elmondta: tíz éve elnöke a 
helyi kulturális és szabadidôs egyesü-
letnek, de hamarosan lemond vezetôi 
posztjáról, hogy – ahogyan fogalmazott 

– ott is megtörténjen a generációváltás. 
Tanács Gábor elmondása szerint erôs a 
testületi háttere, hiszen a grémiumban 

többségben vannak a csapatához tar-
tozó képviselôk. – Balogh Ferenc volt 
polgármesterrel jó kapcsolatban állok, 
ôt választottuk meg a jogi és ügyrendi 
bizottság elnökének. Ugyanakkor hang-
súlyozom, hogy Bordányért mindenkivel 
együttmûködésre törekszem, az össze-
fogás volt a kampányom központi eleme 
is – mondta Tanács Gábor. Hogy mi a leg-
sürgôsebb elintéznivaló a mintegy 3200 
lelket számláló faluban? – A lakossági 
fórumokon kiderült, nagyon fontos azokat 
az ügyeket minél gyorsabban elintézni, 
amelyek egy mikroközösség életét befo-
lyásolják. Most a csapadékvíz-elvezetô 
csatorna karbantartása és a külterületi 
utak felújítása a legsürgetôbb feladat. Az 
önkormányzat elkötelezett a környezet-
védelmet illetôen. A polgármester erôsí-
tené kapcsolatát a civil szervezetekkel, 
és segítené a gazdákat a pályázatírásban, 
adminisztrációban. Az elkövetkezô idô-
szak legnagyobb beruházása a kistérsé-
gi projekt keretében megvalósuló, 5,5 
milliárd forintos szennyvízcsatornázás, 
amely négy település Bordány, Zsombó, 
Forráskút és Üllés vesz részt. A munkák 
jövôre kezdôdnek.

desZk
Deszken Király László váltotta a 

polgármesteri székben Simicz Józsefet, 
aki most nem indult a településvezetôi 
posztért. Király László 14 évig alpolgár-
mesterként dolgozott a közel 3600 lelket 
számláló községben. – Mivel Simicz 
József tavaly szeptember óta betegállo-
mányban volt, így jószerével én vittem az 
ügyeket – mondta a frissen megválasztott 
polgármester, aki elsöprô gyôzelmet ara-
tott az októberi választáson. Az Magyar 
Szocialista Párt színeiben indult Király 
László a szavazatok közel 65 százalékát 
szerezte meg, 475 vokssal elôzte meg a 
fideszes Stadler Ferencnét. Hogy mivel 
nyert Király László? – Mindig baloldali 
ember voltam. De olyan kis településen, 
mint Deszk, nem az számít, ki melyik 
párt tagja. Az emberek a személyre és az 
elvégzett munkára szavaztak, szavaznak. 
Mi sok mindent letettünk az asztalra az 
elmúlt 16 évben – hangsúlyozta Király 
László. – Én nem a közhelyszótárt ütöttem 
fel, s nem lózungokat mondtam a kam-
pányban. A programom nem légbôl ka-
pott elemekbôl, hanem konkrétumokból 
állt – mutatott rá a 44 éves polgármester 

arra, miért nyerte meg a választást. Hogy 
milyen feladatok állnak elôtte az elkö-
vetkezô idôkben? – Szerencsére Deszken 
már nem kell nagy beruházást végezni, 
mert mindenünk megvan. A legnagyobb 
feladat a meglévô intézmények és köz-
mûvek mûködtetése és karbantartása. 
A Marosmenti lakóterületen bôvíteni 
kell a szennyvízhálózati rendszert, jár-
dákat kell építeni, s tervezzük, hogy 
oda is kivezetjük a járatos buszt. Re-
ményeink szerint ezek az elképzelések 
várhatóan 2011-re meg is valósulnak. 
Ebben a ciklusban befejezzük a csapa-
dékvíz-elvezetô rendszer bôvítésének 
harmadik ütemét. A középületeinkre is 
ráfér a kisebb-nagyobb felújítás. Szóval, 
van munka bôven – fogalmazott Király 
László, aki úgy kalkulál, hogy évente 
30-35 millió forintot tudnak költeni a 
település költségvetésébôl fejlesztések-
re, bôvítésekre. Természetesen újabb 
pályázati forrásokkal is számolnak. A 6 
fôs testületben négy olyan képviselô ül, 
aki az elôzô grémiumban is benne volt. 
A polgármester elmondta, mindenkivel 
együtt tud és akar dolgozni település 
érdekében. 

település polGármester képViselôtestület

Algyô Új polgármester: Herczeg József Dr. Gonda János (FIDESZ-KDNP), Dr. Gubacsi Enikô (független), Dr. György Antal Miklós (független), Juhász Sándor (füg-
getlen), Molnár Áron (Jobbik), Molnárné Vida Zsuzsanna (független), Dr. Roczkó András (FIDESZ-KDNP), Torma Tiborné 
R. Nagy Mária (független)

deszk Új polgármester: Király László (MSZP) Arany Márta Edit (független), Brczán Krisztifor (független), Farkas Péter (független), Gyorgyev Vojiszláv (független), Dr. 
Ledniczky Ildikó (független), Schultz Józsefné Vajas Klára (független)

dóc Újaválasztott polgármester: Tóth Margit (független) Belovai Pál (független), Biczók Imre (független), Faragó Zoltán (független), Dr. Sipos Attila (független

domaszék Újraválasztott polgármeter: Kispéter Géza (független) Csóti Mária (független), Dobó Szilveszter (független), Engi Antal (független), Kardos Rolland (független), Németh Antal 
István (független), Sziráki Krisztián (FIDESZ-KDNP)

kübekháza Újraválasztott polgármester: (Dr. Molnár Róbert (füg-
getlen)

Bihari Lajosné (független), Gál István (független), Gyöngyösiné Széll Tímea (független), Hegedûs Zoltán (független), Ku-
csera Istvánné (független), Mihókné Novodonszki Ildikó (független)

röszke Újraválasztott polgármester: Borbásné Márki Márta 
(független)

Csonka Imre (független), Fülöp Pál (független), Horváth Béla (független), Kozma Zsófia Ágnes, (független), Molnárné Vér 
Ágnes (független), Vlocskó Mihály (független)

sándorfalva Újraválasztott polgármester: Kakas Béla (FIDESZ-KDNP) Ambrus László (független), Darázs Sándor (független), Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mári (független), Kónya József (függet-
len), Molnár Szabolcsné (FIDESZ-KDNP), Sebestyén András (független), Dr. Sümegi Sándor (független), Dr. Szigeti Gábor 
Attila (független)

szatymaz Újraválasztott polgármester: Dr. Kormányos László 
Péter (független)

Barna Károly (független), Bódis Margit (független), Dékányné Dr. Balogh Andrea (független), Dr. Kónya Ferenc (független), 
Lengyel Istvánné (független), Makra Sándorné (független)

szeged Újraválasztott polgármester: Dr. Botka László (ÖSZE 
– MSZP)

B. Nagy László (FIDESZ), Dr. Bohács Zsolt József (FIDESZ), Dr. Farkas László (FIDESZ), Farkasné Pocsai Blanka (FIDESZ), 
Gila Ferenc (MSZP-ÖSZE), Dr. Gyimesi László (FIDESZ), Haág Zalán (FIDESZ), Hekáné Dr. Szondi Ildikó (MSZP-ÖSZE), 
Hüvös László (FIDESZ), Juhász Gyula (FIDESZ), Kalmár Ferenc (FIDESZ), Dr. Kenyeres Lajos (MSZP-ÖSZE), Dr. Keresztúri 
Farkas Csaba (Jobbik), Kónya Gábor (MSZP-ÖSZE), Kormos Tibor (MSZP-ÖSZE), Kosik Dénes Pál (FIDESZ), Dr. Kozma József 
(MSZP-ÖSZE), Ménesi Imre (MSZP-ÖSZE), Mihálffy Béla (FIDESZ), Nagy Sándor (MSZP-ÖSZE), Nógrádi Tibor (FIDESZ), 
Póda Jenô (FIDESZ),Dr. Révész Mihály (MSZP-ÖSZE), Rózsavölgyi József György (FIDESZ), Dr. Solymos László (MSZP-ÖSZE), 
Dr. Szentgyörgyi Pál (MSZP-ÖSZE), Szentistványi István (LMP), Tóth Károly (MSZP-ÖSZE)

tiszasziget Újraválasztott polgármester: Bodó Imre (FIDESZ-KDNP) Ábrahám János (független), Ferenczi Ferenc (FIDESZ), Károsi János (független), Nacsa Tamás József (független) Papp Béla 
(FIDESZ-KDNP), Süveg József Miklós (FIDESZ)

Újszentiván Újraválasztott polgármester: Putnik Lázár (független) Almási László (független), Balogh Istvánné (független), Baráthné Kuczora Ildikó (független), Juhász György (független),  
Kiss Gábor (független), Révész Rozália (független)

Zsombó Újraválasztott polgármester: Gyuris Zsolt (ÖZSE) Bálint Vilmos (ÖZSE), id. Gyuris László (ÖZSE), Dr. Kispéter Gábor (ÖZSE), Lajkó Antal (ÖZSE), Mihálffyné Zakar Andrea 
Zsuzsa (ÖZSE, FIDESZ-KDNP), Mészáros Csaba (ÖZSE, FIDESZ-KDNP, Nemzeti Fórum)

ÚJ polgármeSter algyôn, BordányBan 
éS deSzKen

A szegedi kistérségben három településen választottak új polgármestert 
az október 3-i önkormányzati választásokon. Algyôn az 54 éves Herczeg 
József, bordányban a 37 esztendôs tanács Gábor, deszken pedig a 44 éves 
király lászló lett a település új vezetôje.

Aktuális

Herczeg József
Algyô új polgármestere

Tanács Gábor
Bordány új polgármestere

Király László
Deszk új polgármestere
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Kora tavasztól késô ôszig várja majd 
a korszerû kerékpáros centrum a turis-
tákat az újszegedi ligetben. A mintegy 
100 millió forint értékû beruházásnak 
köszönhetôen a Játékok Kertjében poli-
mer-beton ügyességi pálya és játszótér 
is épült.

Egy 60 négyzetméteres modern kia-
lakítású kis épület fogadja a járókelôket 
az újszegedi liget Sportcsarnok felôli 
sarkánál. A bejárati rész és a kerítés még 
nincs kész, néhány héten belül az apróbb 
hiányosságokat is pótolják - tudjuk meg 
Nagyi Miklóstól a Szegedi Sport és Für-
dôk Kft. mûszaki igazgatóhelyettesétôl. 
A szegedi cég üzemelteti majd a Játékok 
Kertjét, melynek egyik fontos eleme az 
említett épületben mûködô kerékpáros 
centrum. Odabenn nôi és férfi öltözôt ala-
kítottak ki, zárható szekrények vannak 
a csomagoknak és lesz információs pult 
valamint internetkapcsolat is – mutat 
be az üvegfalon keresztül az épületbe 
az igazgatóhelyettes. A bejárati ajtót 

is szívesen kinyitná nekünk, de mint 
mondja, a projekt zárásáig a kivitele-
zônél van a kulcs, ôk csak ezt követôen 
kapják meg.

A beruházást az Ipszolg ’98 Kft. végzi, 
a szegedi önkormányzat idén március 
végén írta alá a céggel a kivitelezési szer-
zôdést- kapjuk az információt Solymos 
László alpolgármestertôl. Az építkezés 
ütemterv szerint haladt, egyszer kellet 
kivitelezési határidôt módosítani a rendkí-
vül csapadékos tavaszi idôjárás miatt. A 
környezet védelme értekében a beruházás 
utolsó látványos eleme a (kerítésépítés, 
felújítás) a vegetációs idôn kívül valósul 
meg –teszi hozzá. 

A kerékpáros centrum tetôszerkezete 
viszont elkészült, az épület hátsó részén 
egy feljárón keresztül gyalogosan, a 
kerékpárunkat tolva is kényelmesen 
megközelíthetô.

Az épület tetején lesznek a kerékpártá-
rolók, ide lehet felhozni a kerékpárokat és 
indulásként lesz itt 10 darab jó minôségû 

masszív kerékpár is, amiket ki lehet majd 
kölcsönözni.

A centrumhoz érve tehát a kerékpárral 
érkezôk itt hagyhatják kétkerekûiket és 
gyalogosan tehetnek egy sétát a városban. 
Aki pedig gyalog jött, hamar biciklire 
pattanhat, és így kirándulhat Szegeden. 
Útvonalakat az említett információs pult 
vagy az internet-hozzáférés segítségével 
választhatnak a turisták. 

Mivel az Eurovelo 11. sz. nemzetközi 
kerékpárútvonal áthalad Szegeden, ezért 
a város vezetése elkötelezte magát a ke-
rékpárturizmus fejlesztése mellett. Ennek 
megfelelôen megvizsgálta a nemzetközi 
gyakorlatokat, amelyek alapján kijelent-
hetô, hogy a kerékpárutak építésén és 
kialakításán túl, a kerékpárosok magas 
színvonalú kiszolgálását biztosító pihenô-
helyek létrehozása is szükséges - indo-
kolja a város döntését Solymos László 
alpolgármester. DAOP 2.1.1/E-2008-0021 
kódszámmal nyertes pályázat került be-
nyújtásra. A beruházás 99.912.000.- Ft 
elszámolható összköltségû, az elnyert 
Uniós és Költségvetési támogatás össze-
ge: 49.956.000 Ft volt – avat be a projekt 
részleteibe az alpolgármester, akitôl 
azt is megtudjuk, a kerékpáros pihenô-
bázis mellett a beruházás részeként egy 
polimer-beton ügyességi pálya is épület 
a liget extrémparkjában. 

Ezt a polimer-beton anyagot speciálisan 
erre a szabadidôs tevékenységre fejlesz-
tették ki. Elôre gyártott elemekbôl rakták 
le. – mutatja be a pályát Nagyi Miklós. 
A használatakor kiemelten felhívjuk a 
figyelmet a biztonságra. Nem érdemes 
egyszerre 4-5 fônek gördeszkázni vagy 
görkorcsolyázni, mert összeütközhetnek 
a pálya méretébôl adódóan, a védôesz-
közök használta pedig kötelezô lesz és 
persze mindenki a saját tudása szerint, 

a saját felelôsségére veheti használatba. 
A biztonsági elôírásokra táblákkal is 
igyekeznek felhívni a figyelmet, de az 
extrém parkba extrém gyûjtôk is járnak, 
így az utóbbi idôben gyakran kellett pó-
tolni ezeket a figyelmeztetô eszközöket. 
A Kft. a lopások miatt térfigyelô kamerák 
kihelyezését is tervezi.

Az ügyességi pálya mellett ugyancsak 
a Játékok Kertje beruházás részeként 

mászókák, csúszdák várják azokat, akik 
még csak ezután fognak megtanulni 
biciklizni. A szülôk pedig kényelmes 
padokról felügyelhetik a csemetéken. A 
Szegedi Sport és Fürdôk Kft.-tôl meg-
tudtuk, az üzemeltetés pontos részletei 
egyelôre kidolgozás alatt vannak; valószí-
nûleg kora tavasztól késô ôszig tart majd 
nyitva a Játékok Kertje. Az ünnepélyes 
átadót novemberben tervezik.

novemBerBen átadJáK a JátéKoK 
KertJét a ligetBen

Fejlesztések Szegeden

KeréKpároK a tetôn, görKorcsolyázás betonmedencében 

Október 1-je hivatalosan az Idôsek 
Világnapja, ilyenkor a Föld több mint 
600 millió lakosáról emlékezünk meg. 
Ez a nap az idôs emberekrôl, az ô tisz-
teletükrôl és megbecsülésükrôl szól. 
Fontos kifejeznünk és éreztetnünk, hogy 
társadalmunknak méltó és hasznos tag-
jai és nekünk – a fiatalabb generációnak 

– szükségünk van rájuk. Hiszen a Mi 
világunk az Ô – szüleink, nagyszüleink, 
dédszüleink – életével és munkásságával 
kezdôdött. Ôk alapozták és építették fel 
azt a jelent, amelyben mi élünk. 

Ebbôl az alkalomból október 14-én 
röszke község Önkormányzata, a 
szociális szolgáltató központ és a 
mûvelôdési Ház közösen ismét meg-
rendezte az idôsek napi ünnepséget, 
ahol a község minden 65 év feletti lakosát 
köszöntötték. 

Az ünnepségnek – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – ismét a Sportcsarnok adott 
helyet, melyet ez alkalomból ünneplôbe 
öltöztettek fel, hogy méltó legyen meg-
hívott vendégek fogadására. Elôször Sze-
keresné Ábrahám Gyöngyi, a Mûvelôdési 
Ház intézményvezetôje köszöntötte az 
egybegyûlteket. Ôt követte Török Erzsé-
bet, a Szociális Szolgáltató Központ meg-
bízott intézményvezetôje. Majd Borbásné 
Márki Márta polgármester asszony, vé-
gül pedig Nógrádi Zoltán országgyûlési 
képviselô köszöntötte kedves és szívhez 
szóló szavakkal a vendégeket. 

A köszöntések után a megszokottól 
kicsit eltérôen a helyi óvodások egy kis 
csoportja következett, akik idén nem 
mûsorral lepték meg a vendégeket, ha-
nem mindenki nagy örömére egy szál 
virággal kedveskedtek a meghívottak-

nak. E megható pillanatok után Trényi 
Pálné, Annuska néni következett, aki 
egy alkalomhoz illô verset adott elô. Ôt 
a Röszkei Ifjúsági Önkormányzat lelkes 
fiataljai követték, akik zenés színpadi 
produkciójukkal vidám perceket sze-
reztek a vendégeknek. Ezt követôen a 
Röszkei Dívák léptek színpadra, akik 
ismert operett részletekkel idézték fel a 
boldog békeidôk hangulatát. Végezetül 
a mûsort a Hagyományôrzô Nyugdíjas 
Klub zárta, akik tiszai és vajdasági ma-
gyar népdalokat adtak elô.

Miután változatos mûsorral kellôkép-
pen sikerült megalapozni a jó hangulatot, 
felszolgálták az vacsorát, melyrôl ezúttal 
is a Paprika Vendéglô gondoskodott. Ezt 
követte a finom desszert, mely a falu Cuk-
rászdájának finomságai közül került ki. 
E remek étkek elfogyasztása után pedig 
a táncparketté lett a fôszerep. A zenét, a 
talpalávalót Csáki Lajos és zenésztársa, 
Smányi János szolgáltatta.

AktíV idôskorÚAk kompeten-
ciAfeJlesZtése rÖsZkén

A Röszkei Teleházat mûködtetô Röszkei 
Kaláka Egyesület 2010. tavaszán lehetô-
séget kapott az Európai Unió által támo-
gatott Grundtvig Tanulási Kapcsolatok 
munkaprogramjának keretében az „Ak-
tív idôskorúak kompetenciafejlesztése” 
címû projektben való közremûködésre.

A nemzetközi projektben való rész-
vételre a Magyar Teleház Szövetség vá-
lasztotta ki a röszkei civil szervezetet, 
mely eredményeképpen Röszkén 30 fô 50 
év feletti résztvevô számára szerveztek 
számítástechnikai és pályázatíró képzést. 
A tanulók mind-mind valamilyen civil 
szervezet, pl. nyugdíjas klub, polgárôr 
egyesület, egészségvédô egyesület tag-
jai, mivel a Grundtvig program célja az, 
hogy népszerûsítse a felnôttkori tanulást, 
hozzájáruljon az élethosszig tartó tanu-
lás minôségének és hozzáférhetôségének 
növeléséhez, valamint a résztvevôkön 
keresztül a civil szervezetek nemzetközi 
együttmûködésének ösztönzése. 

2010. áprilisában és májusában került 
sor egy 10 órás és egy 40 órás számítás-
technika képzésre, ahol a Röszkei Tele-
ház munkatársa, Perlakiné Ács Mária 
ismertette meg a lelkes tanulókkal az 
informatika alapjait.

Szeptemberben zajlott le a 24 órás 
projekt menedzsment és EU-s pályá-

zatíró képzés, melynek célja, hogy az 
idôskorúak aktívan részt vegyenek a civil 
szervezeteik munkájában és képesek 
legyenek európai együttmûködéseken 
alapuló projekteket kidolgozni, pályázni 
és megvalósítani. Ezen a három napos 
képzésen olyan 16 fô vett részt, akik a 
tavaszi számítástechnikai képzést is 
elvégezték. Király Ferenc és Pálvölgyi Pé-
ter, a Magyar Teleház Szövetség trénerei 
gyakorlatorientált képzést tartottak, ahol 
a tanulók egyéni és csoportmunkában, 
prezentációs módszereken és esettanul-
mányokon keresztül megszerezhették 
a képzési célokban megfogalmazott is-
mereteket.

2010. november elején a képzéseken 
résztvevôk közül négyen elutaznak 
Prágába, ahol egy nemzetközi projekt-
találkozó kerül megrendezésre, cseh, 
román, francia, olasz, lengyel és török 
szervezetek munkatársaival, akik a ma-
gyar tanulókkal párhuzamosan képezték 
magukat a Grundtvig programban.

Rendezvények a Kistérségben

idôSeK ünnepe röSzKén
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SiKereS az algyôi 
méhnyaKráK-program 
folytatáSa

Egészségügy

Algyô Önkormányzata helyi kezde-
ményezés alapján védôoltási programot 
indított a méhnyakrák megelôzésére 
2009-ben. Ennek keretében az algyôi 
állandó lakóhelyû, 12. életévüket betöltô 
lányok számára térítésmentesen biztosí-
totta a 3 oltási sorozatot. 

Az érintettek írásbeli nyilatkozatté-
telét követôen a tavalyi évben 15 algyôi 
kislány kérte és kapta meg a humán 
papillóma-vírus (HPV) elleni védôoltást. 
A fejenként 100.000 Ft értékû, a szülôk 

számára ingyenesen biztosított védô-
oltással egy fontos lakossági egészség-
program vette kezdetét. 

A program 2010-ben is folytatódott: 
a képviselôtestület idén is támogatta a 
HPV okozta betegségek védôoltásának 
térítésmentesen történô beadatását a már 
korábban elfogadott feltételek szerint. 

A 2010-ben 12. életévüket töltô kis-
lányok esetében 19 fôbôl (a szülôi nyilat-
kozatok beérkezését követôen) 15 kislány 
kapta meg térítésmentesen a 3 oltási 

sorból álló vakcinát, melynek teljes be-
kerülési összege: 894.000 Ft. Szülôi kez-
deményezés alapján az igényfelmérést 
követôen ebben az évben a 14 éves algyôi 
állandó lakcímmel rendelkezô lányok 
(18 fô) is megkapták a HPV- védôoltást, 
melynek bekerülési összege: 1.072.800 Ft. 

Így összességében a 2009. óta tartó 
HPV-megelôzési programban az algyôi 
önkormányzat már 2.860.800 Ft-tal tá-
mogatta a méhnyak-rák programban 
részt vevô algyôi családokat. 

KétKeréKen Szeged éS SzaBadKa Között

ÚtfelÚJítáSoK
Szegeden

Turizmus

Két év kitartó munkájának köszön-
hetôen elkészült a Szeged- Szabadka 
testvérvárosok közötti kerépáros túra-
útvonal. A kezdeményezést felkaroló 
Geo- Environ Környzetvédô Egyesület 
vezetôjével, Tóth Imrével a kerékpárút 
állomásait jártuk végig- persze csak 

szóban, miközben Imre bácsi sok érde-
kességet osztott meg velünk.

A tervezés évekkel ezelôtt elindult, de 
a tényleges munka 2008-ban vette kezde-
tét. Az útvonalat nem a térképen húzták 
meg, hanem többször végig járták, mire 
megtalálták a kerékpáros közlekedés-

re legmegfelelôbb szakaszt. Imre bácsi 
földrajz és történelem tanárként fontos-
nak tartotta, hogy miközben tekerjük a 
drótszamarat, a térség nevezetességeit és 
földrajzi szépségeit is megismerhessük. 
Az egyesület munkáját Tóth Imre egykori 
tanítványai segítették. 

A túra Szeged központjából, a Széche-
nyi térrôl indul. Az elsô település, ahova 
érkezünk, Újszentiván. Itt nem állunk 
meg- miért is tennénk, hiszen még alig 
tekertünk- mosolyog Imre bácsi, haj-
tunk tovább Tiszaszigetre- folytatja. A 
település szélén elérjük Magyarország 
legalacsonyabb pontját, amelyet sok 
esetben- helytelelnül- mélypontnak is 
neveznek. A jelölt pont mellett jár egy 
kis pihenés- tette hozzá. Amennyiben 
nyáron kelünk útra, érdemes a közeli 
erdô árnyas fái alatt pihenni, amelyek 
biztosítják a kellmes, hûs levegôt. 

Mielôtt újra kerékpárra pattanunk, nem 
árt kikészíteni az útlevelet, hiszen a kö-
vetkezô állomás, az országhatár. A tisza-
szigeti átkelôt jelenleg csak magyar és 
szerb állampolgárok használhatják este 
hat óráig. Éjszaka ez az átkelô nem üzemel! 

Átkelve a határon- integy 500 méter 
múlva- elérjük az elsô szerb települést, 
Gyálát. Ezen keresztülhajtva körülbelül 
2,5 km múlva Szerbkeresztúrra érke-
zünk. A templomot elhagyva hamarosan 
feltûnik a Vízmû épülete. A régi gátat 
azonban hiába keressük, elbontották- 
jegyezte meg szomorúan Imre bácsi. 
A Tisza megemelt gátját azonban ha-
marosan megpillanthatjuk. Kb. 2 km-t 
kell megtenni egy földúton, ami egy 
nagyon szép gyümölcsösön keresztül 
vezet, hogy felérjünk a gát tetejére. Ez-
zel pedig a túra egyik legérdekesebb és 
legközkedveltebb részéhez, a RÉV-hez 
jutunk el - tette hozzá Imre bácsi. A 
tiszai átkelésre ily módon kizárólag jú-
nius, július, augusztus hónapokban van 
lehetôség reggel nyolc és este nyolc óra 
között, 200 dínár ellenében. Az átkelést 
elôre egyeztetni kell az egyesülettel a 
62/437-215-ös telefonszámon hétközben 
kizárólag 13-14 óra között. Akik saját 
felelôsségükre vállalják ezt az átkelést, 
egy nagy kerülôtôl óvják meg magu-
kat. A szárazföldön ugyanis sok-sok 
kilométert kellene tekerni ahhoz, hogy 
eljussunk Magyarkanizsáig. Ha mégis 
a kerékpározás mellett döntünk, akkor 
Szerbkeresztúrt követôen, a Tisza-hídon 
át érjük el Magyarkanizsát. 

A Magyarkanizsa felé tartó út mellett, 
az ártérben vezet a Tiszavirág tanösvény, 
míg jobbról az egykori téglagyári gödrök, 

illetve a jelenleg is üzemelô gyár marad 
el mellettünk. A településre érve Be-
szédes József (Magyarkanizsa szülötte) 
emlékmûve fogad bennünket. Imre bácsi 
szerint itt érddemes eltölteni egy- két 
éjszakát és ellátogatni a közeli Török-
kanizsára. Fürdôzni a Tisza mindkét 
oldalán, illetve a magyarkanizsai Gyógy-
fürdôben lehet. (A szervezôk elôzetes 
megkeresés esetén segítséget nyújtanak 
mind a magyarkanizsai, mind a török-
kanizsai programokhoz. Cím: LESO TE. 
Berec Sándor e-mail: berec@tippnet.rs 
Tel.: 381-638-663-521)

A továbbindulás napján vissza kell tér-
ni – a már megismert mûúton – Horgos 
irányába. Kishomok és Kispiac telepü-
léseket elhagyva, egy dombot keresz-
tezve érkezünk meg az úgynevezett 
Rókatanyához. A Ludas- tó partján fekvô 

kempingben tudunk megszállni. Itt nem 
csak sátorozásra van lehetôség, hanem 
kôházakban is aludhatunk. (Érd.: Hulló 
Magdolna Tel.: 381-24-874-721). 

Továbbhaladva – alig 1 km múlva – ér-
kezünk meg a Palicsi-tóhoz, ahol szintén 
felállíthatjuk a sátrainkat. Innen pedig 
egy 5 km- es kiépített kerékpárúton ér-
jük el túránk végállomását, Szabadkát. 

Tóth Imre bácsi azt javasolja a túrázók-
nak, hogy erre a mindösszesen 75 km 
hosszú kerékpártúrára szánjanak rá 3-4 
napot, hogy a térség adta programokat 
ki tudják használni. 

Természetesen az egyesület több al-
kalommal is szervez Szeged- Szabadka 
kerékpáros túrákat, amelyekre a már 
említett telefonszámon, a 62/ 437- 215-
ön napközben 13- 14 óra között lehet 
keresni Imre bácsit!

Tábla figyelmezteti az autósokat a 
város több pontján is arra, hogy az út 
javítás alatt áll. Egyszerre akár négy- öt 
szakaszon is számíthatunk aszfaltozásra.

Augusztusban kezdôdtek a munkála-
tok, a város 600 millió forintból 25 helyen 
javítja ki az útburkolatot- tudtuk meg a 
Városüzemeltetési Iroda vezetôjétôl. Mol-
nár László elmondta, szeptember végéig 
négy szakasz készült el. A hátralevô 
21 szakasszal december elejére szeret-
nének végezni, hiszen a hideg idôben 

lefektetett aszfalt kevésbé maradandó. 
A kátyúzás nemcsak az adott lyukak fol-
tozását jelenti. Szegeden az útszakaszok  
(10- 20 m2) felmarását követôen egy új 
aszfaltréteget kap az úttest. A szakember 
hozzátette, a járdák felújítását is tervezi 
az önkormányzat, a rekonstrukciós mun-
kálatokról január- februárban dönt majd 
az érintett bizottság.

A munkálatok olykor lassíthatják a 
forgalmat, ezért a kivitelezô az autósok 
türelmét kéri.

Fejlesztések Szegeden
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hamaroSan megnyíliK 
Bálint Sándor emléKház

SaJát rádiót éS tévét
tervezneK KüBeKházán

építKezéSeK  
ÚJSzentivánon

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

Helyi rádió és televízió indul a tele-
pülésen- errôl döntött Kübekháza ön-
kormányzata. Az engedélyeztetési fo-
lyamatok megkezdôdtek, a képviselôk 
a rádiócsatorna indítását preferálják 
elsôsorban, így hamarabb érkezhetnek 
a helyi információk az éteren keresztül, 
mint a „dobozból“. A médiafejlesztésrôl 
dr. Molnár Róbert polgármesterrel be-
szélgettünk!

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Kü-
bekházán élôk elsô kézbôl értesüljenek 
az ôket érintô hírekrôl, információkról, a 
nekik szóló programokról és a tervekrôl. 
A rádió azonban nem csupán egy plusz 
szolgáltatás lesz, hanem közösségfor-
máló erôvel is bír majd“- fogalmazott a 
polgármester.Molnár Róbert hozzátette: 

„ Nagyon sok, kreatív fiatal él a települé-
sen, akiket nehezen tudtunk bevonni a 
közösségi munkába. Egy esôsorban az ô 
munkájukra számítunk a rádió adásának 
szerkesztésénél, zenei programok össze-
állításánál. A fiatalok pedig örömmel 
fogadták a lehetôséget. 

A mûsorok azonban nemcsak a fiata-
loknak szólnak!

Valóban. Nem titkolt szándékunk, 
hogy az elhangzott mûsorokkal a helyi 

emberek identitástudatát erôsítsük és 
igazi közösséggé való formálódásukat 
segítsük. A helyi civilek bevonását is 
fontosnak tartjuk, mert annál jobb egy 
adott közösség, minél színesebb. Azt 
hiszem e területen a mi kis falunk az 
elmúlt években több jó példával is elôl 
járt- tette hozzá a polgármester.

Egy rádió, televízió mûködését szigorú 
szabályok kötik. A csatornák engedélyez-
tetési folyamata megkezdôdött. Mikor 
szólalhat meg a rádió?

Terveink szerint 2011- ben, de pontos 
dátumot egyelôre nem tudok mondani. Az 
ORTT megszûnésével meg kell várni az 
új médiahatóság teljes felállását és csak 
ezután nyújthatjuk be a frekvencia pályá-
zatot. A munka pedig az engedélyeztetést 
követôen indulhat csak el.  

A tervek viszont már elkészültek. Na-
ponta hány órában sugároz majd a rádió?

Napi 24 órában hallatjuk a hangunkat. 
A vételkörzet Kübekházára terjed ki, de 
interneten keresztül mindenki számára 
elérhetô lesz a frekvenciánk.

A hét minden napján, minden órában 
tartalmas mûsort készíteni hatalmas 
feladat. Felkészültek a munkára?

Soha nem ijedtünk meg a kihívásoktól, 
sôt szeretjük az újdonságokat. Gál István, 
újonnan megválasztott képviselônkre 
támaszkodunk, hiszen a rádiózás terén 
kiváló tapasztalatokkal rendelkezik. Gál 
István feladata lesz a mûsorstruktúra 
kidolgozása. A cél, hogy minden kor-
osztályt meg tudjunk szólítani a mûso-
rainkon keresztül. A rádió interaktív lesz, 
az adásokba a hallgatókat is bevonjuk, a 
beszélgetôs mûsorainkba bekapcsolód-
hatnak a helyiek.

A születésnél nagyon fontos a jó név 
választás. Gondolkodtak már azon, mi 
lesz a rádió neve?

Persze- mosolyog Molnár Róbert. De 
mint említettem, ez a rádió nem az önkor-
mányzatért, hanem az itt élôkért alakul 
meg, ezért a névválasztásba is szeret-
nénk bevonni a kübekháziakat. Október 
végén hirdetjük meg azt a pályázatot, 
amely az „Adjunk nevet a rádiónknak!“cí-
met viseli majd. Frappáns, kreatív, rövid, 
kedves névre lesz szükségünk, amihez 
várjuk a jó ötleteket!

Arról már ejtettünk szót, hogy a tévé 
és rádió miként tudja szolgálni egy kö-
zösség életét, de arról, hogy miért fontos 
ez Kübekházának és Önnek, mint polgár-

mesternek, 
még nem beszéltünk.

A fejlôdésnek lehetünk gátjai 
és motorjai is. Aki az idô hangját 
nem hallja meg, az lemarad. A 
kistelepülések akkor tudnak fej-
lôdni, ha azokat a szolgáltatásokat 
is megpróbálják nyújtani a jövôben, 
amelyeket ma még csak városban élve 
kap meg az ember. Egy kis falu életében 
nagyon fontos a közösségi élet, amit 
egy helyi tévé, rádió csak tovább erô-
sít. A település vezetôsége fontosnak 
tartja, hogy a kübekháziak számára 
minél több ilyen kapcsolódási pont 
legyen. A rádió, amely jövôre szólal 
meg, épp egy ilyen kezdeményezés. 
A televízió- amelyet a rádió után 
indítunk- lesz a másik ilyen kez-
deményezés.

Molnár Róbert polgármester 
hiszi, hogy a médiafejlesztés és 
a lelkiismeretesen végzett munka, a 
kreativitás Kübekháza egyedi, ugyan-
akkor modern arculatának meghatározó 
részei lesznek. A településvezetô szerint 
ugyanis csak így lehet tágabbra nyitni 
a falu kapuit a csendre és igényességre 
vágyó fiatalok elôtt.

Az alsóvárosiak mindennapjai mel-
lett Bálint Sándor életét, munkásságát 
mutatja be a Bálint Sándor Emlékház és 
Kutatókomplexum a Nyíl tcában. 

A Dél- Alföldi Operatív Program pályá-
zatán nyert 67 millió forintból és a város 
12 milló forint önrészébôl megvalósuló 
beruházásnak köszönhetôen egy olyan 
olyan tárház épül, amely kiállító térként 
és Bálint Sándor emlékének megfelelô 
szellemi hagyatékát méltón bemutató 
helyként üzemel majd- fogalmazott a 
projektet gondozó Fejlesztési Iroda ve-
zetôje. Igaz Ágnes elmondta, hogy az 
épület három fô helyiségre osztható, az 
úgynevezett Tiszta szobára, a konyhá-
ra és a pincére. A Tiszta szobában egy 
kiállító tér kap helyet, amit korhû búto-
rokkal rendeznek majd be. A használati 
eszközök beszerzését a Móra Ferenc 
Múzeum segíti. A másik helyiségben, 

a konyhában például nyitott tûztér, ke-
mence és szintén az alsóvárosiak egykori 
használati eszközeit ismerhetik meg a 
látogatók. Az épülethez egy nagy telek 
tartozik, amelynek parkosítása már meg-
kezdôdött- tette hozzá.

A pályázat fedezi az üzemeltetéshez 
szükséges funkciók kialakítását is. Így 
például akadálymentesített mosdóval is 
gazdagodik az épület. A recepciót pedig 
az üzemeltetésért is felelôs Turisztikai 
Kht. mûködteti majd, ahol többféle aján-
déktárgyat vásárolhatnak az érdeklôdôk. 

A látogatóknak három nyelvû tájékoz-
tató füzet készül tízezer példányban, de a 
háromszáz emlékérem és a Bálint Sándor 
életét és munkásságát bemutató képes 
kiadvány is már a nyomdában van. Ez 
utóbbiból ötszáz példány készül.

A kivitelezés befejezési határideje 2010. 
november 22.

A két ütemben megvalósuló belvízren-
dezésre Újszentiván ez év elején mintegy 
130 millió forintos EU-forrást nyert. Az 
ezt kiegészítô, 10 százalékos önerôvel 
együtt a beruházás értéke több mint 144 
millió forint. A projekt megvalósulásával 
a község utcáinak körülbelül kétharma-
dában épül ki az új csapadékvíz elvezetô 
rendszer. Putnik Lázár polgármester 
elmondása szerint mindenhol a szüksé-
ges mértékben alakítják ki a rendszert: 
lesz, ahol csak folyóka épül, lesz, ahol 
vízelvezetô árok, és lesznek utcák, ahol 
egyelôre az egyik oldalon építkeznek. 

A munkálatok azon három utcában 
indultak meg – Novákitó utca, Boján 
utca, Mária sor -, ahol a legkritikusabb a 
belvízhelyzet. Itt még idén elkészülnek a 
munkával, és ha az idôjárás engedi, más 
helyszíneken tovább dolgoznak a szak-
emberek. Amennyiben a tél megakasztja 
a munkát, úgy az tavasszal indul újra.

A polgármester úgy fogalmaz, igye-
keznek a legkevesebb kellemetlenséget 

okozni az építkezésekkel. Az elsô kapa-
vágás elôtt például minden egyes bejáró 
állapotát pontosan rögzítik, és mindet 
eredeti állapotában állítják helyre.

A teljes projekt befejezésének végsô 
határideje 2011 közepe.

csongrád megye számos településéhez hasonlóan Újszentivánon is idôrôl 
idôre problémát okoz a nehezen elvezethetô csapadékvíz. A település 2007 
óta tervezi az új elvezetô rendszer kiépítését, ami az elmúlt napokban egy 
sikeres uniós pályázatnak köszönhetôen végül meg is kezdôdhetett.
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Nem könnyû feladat az ôszi állatokról 
írni, hiszen nagyon kevés azoknak a 
száma, amelyek jellemzôen csak ebben 
az idôszakban láthatók. Megpróbálok 
olyan élôlényeket bemutatni, amelyek 
viselkedésükkel hívják fel a figyelmet, 
illetve a nyár és tél közti átmenetben 
jelennek meg hazánkban.

Addig, amíg a gyerekeknek az elsô 
szeptemberi csengôszó jelzi az ôsz be-
köszöntét, a természetben is „becsenget-
nek”. Emlékezzünk az augusztus végén, 

a villanydrótokon gyülekezô füsti-és 
molnárfecskékre. Még szinte tombol a 
nyár – idôjárás tekintetében legalábbis, 
de az apró, csivitelô sereg jelzi, készü-
lôdni kell a telelô területek felé, hiszen 
a beköszöntô hideg idôben a táplálékul 
szolgáló repülô rovarok elhúzódnak, és a 
madarak éhen maradnak, legyengülnek, 
majd el is pusztulnak. 

Talán legszembetûnôbb változás a 
nyár után, amikor a fák, cserjék zöld 
lomja elszínezôdik és sárgában, narancs-

vörösben tündököl. És ahogyan telik az 
idô, egyre csípôsebbek lesznek a reggelek, 
miközben sûrû köd ül rá a reggeli tájra.

Ebben az idôszakban gyakran össze-
futhatunk olyan pókokkal, amelyek a 
szelek szárnyán utaznak. Furcsa, hiszen 
a pókokat nem kifejezetten a repülô álla-
tok közé soroljuk. Egyes fajainak fiatal 
egyedei, valamint apró méretüknél fogva 
a vitorláspókok kifejlett példányai pókse-
lyembôl szôtt „vitorlával” lovagolják meg 
a szelet. Ezeket a szélben úszó, hosszú, 
fehér fonalakat nevezzük ökörnyálnak. 
A végükön mindig egy apró pókocska 
utazik. Sokszor bosszankodunk miatta, 
fôként, ha az arcunkba fújja a szél.

Lassú folyású, vízinövényekkel benôtt 
csatornák lakói a tarajos gôték. A békák 
rokonai, amelyek kifejlett korukban is fa-
rokkal rendelkeznek. Tavasztól mintegy 
nyár közepéig tartózkodnak a vízben, s 
náluk kisebb testû állatokkal táplálkoz-
nak. A nászidôszakban a hímek tarajt 
növesztenek, innen kapták nevüket is. 
Miután elhagyják a vizet, a dús parti nö-
vényzet, illetve gyökerek közt húzódnak 
meg. Ôsszel nagy számban találhatjuk 
meg vermelôhelyet keresô egyedeiket 
a vizek környékén. Gödrökben, aknák-
ban, természetes odvakban, üregekben 
telelnek. Természetvédelmi oltalom alatt 
állnak, mint hazánkban minden kétéltû. 
Eszmei értékük 10.000 Ft.

Késô ôsszel jelennek meg a nagy ôr-
gébicsek hazánkban. Rendszeres és 
gyakori vendég szeptembertôl a tavaszi 
hónapokig. Táplálékát elsôsorban apró 
gerincesek teszik ki, de rovarok és ap-
róbb madarakat is elkap. A hazánkban 
rendszeresen költô kis ôrgébicshez és a 
tövisszúró gébicshez hasonlóan gyakran 
tûzi fel zsákmányát szögesdrótra, tövises, 
tüskés ágakra.

A legtöbb kertben található komposz-
táló, vagy egy olyan hely, ahol a kert 

kigyomlálásánál összeszedett növé-
nyek felhalmozzuk. Amennyiben ez már 
több hónapja „üzemel”, ôsszel gyakori 
látogatói lesznek a cickányok. Na, nem 
mintha eddig nem éltek volna a kertben, 
csak a hideg közeledtével a mezôkön, 
szántókon élô társaik is közelebb hú-
zódnak az emberek otthonaihoz, gaz-
dasági épületekhez, hasonlóan, mint 
az egerek. Sokszor össze is tévesztik 
ôket, pedig szembetûnô a különbség, ha 
jobban odafigyelünk. A cickányoknak 
karcsúbb a testük, és igen hegyes, hosz-
szúra nyúlt fejük van. Igazi kis ragadozó 
állatok. Leggyakoribb a mezei cickány. 
A komposztdombban élô gilisztákkal, s 

egyéb rovarokkal táplálkozik ilyenkor. A 
növények bomlásakor keletkezô hô biz-
tos környezetet nyújt a hideg tél alatt is 
számára. Cincogó hangjuk jól hallható, 
miközben a száraz növények közt kutat-
nak. Ha kitartóak vagyunk és rászánjuk 
az idôt, meg is figyelhetjük ôket. A cic-
kányok anyagcseréje testméretükkel 
fordítottan arányos. Minél kisebb egy 
állat, testfelülete a tömegéhez képest 
annál nagyobb, és így hôvesztesége is 
nagyobb, ezért állandó kalóriafelvételre 
van szüksége. A cickányok éjszaka és 
nappal is aktív állatok, hiszen napon-
ta testsúlyuk kétszeresének megfelelô 
táplálékot kell felvenniük.

Zöld sarok

a terméSzetBen iS „BecSengetteK”!

Tarajos Gôte

Nagy Ôrgébics

Mezei Cickány

Telelô Gôték
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Sport

KözlekedésIdén nyáron azonban szerencsére for-
dult a kocka, a Deszk ismét nevezett a 
bajnokságba, a szabályok szerint azonban 
az egyesület csak a legalsóbb osztály-
ban, a megye III-ban kezdhetett új életet. 
Ahhoz képest, hogy 2002-ben még két 
osztállyal feljebb ünnepelhetett bajnoki 
ezüstérmet a DSC, most a jelenlegi hely-
zetet is meg kell becsülnie a helyieknek. 
A csapatot Terjéki Tamás irányítja, aki 
januárban került a településre, igaz akkor 
még csak a gyerekeknek tartott edzést

- Egy évvel ezelôtt szinte teljesen meg-
szûnt a futball a faluban – kezd bele a 
mesélésbe a 29 esztendôs edzô. Az ak-
kori polgármester, Simicz József kereste a 
megoldást, hogyan lehetne újjáéleszteni a 
sportágat Deszken, hiszen több mint negy-
ven játékos igazolt el klubtól. Nemcsak a 
felnôtt együttes, hanem szinte a komplett 
ifi csapat is elment a DSC-tôl. Simicz Jó-
zsef felvette a kapcsolatot a Rendôr TE-vel, 
született egy szakmai együttmûködés, így 
kerültem én is a településre.

A megyei II. osztályú bajnokság Ho-
mokháti csoportjában szereplô USC Ta-
nárképzô Szeged együttesét játékosként 
erôsítô Terjéki Tamás helyi segítséggel 
gyerekeket toborzott, így elkezdôdhetett 
az érdemi munka. Mivel igen kevés a 
fiatal, ezért még nincsenek külön kor-
osztályok. A téli tornatermi foglalkozások 
után tavasszal már kint a szabadban, a 
település pályáján tartották az edzése-
ket, gyakorlatilag ennek köszönhetô, 
hogy Deszken újjászervezôdött a felnôtt 
csapat is.

- Ahogy jó idô lett, a gyerekekkel már a 
deszki pályán tréningeztünk – tette hoz-
zá Terjéki Tamás. Látva a mozgolódást, 
megkeresett több korábban itt futballozó 
játékos. Olyan helyi fiatalokról van szó, 
akik serdülôben vagy ifiben még a DSC-t 

erôsítették, de a felnôttek között már nem 
léphettek pályára, ezért abbahagyták a 
nagypályás futballt. Azt kérték, hogy 
legyek az edzôjük és próbáljunk meg el-
indulni a megyei III. osztályban. Mivel a 
polgármester úr olyan csapatot szeretett 
volna, ahol szinte csak helyiek szerepel-
nek, ezek a fiatalok pedig focizni akartak, 
ezért kölcsönösen találkoztak az érdekek. 
Minden támogatást megkaptunk, ezért 
beneveztünk a legalsóbb osztályba.

A deszki törekvés egyik legfontosabb 
eleme, a helyi kötôdés erôsítése. A 2009-
es eseményekben az is közrejátszott, sôt 
a leglényegesebb volt, hogy az akkori me-
gye II-es csapatban csak néhány deszki 
szerepelt0. A településen még egyszer 
nem akarnak ebbe a hibába esni. Felnôtt 
együttes indítása nem is szerepelt az 
idei tervben, de mivel a nyáron össze-
jött egy 20-25 fôs állandó keret, ezért 
a DSC visszakerülhetett a Csongrád 
megyei futballtérképre. A csapat össze-
tétele egy kicsit persze változott, hiszen 
volt, aki megsérült és volt, aki az óta 
lemorzsolódott, de most már kialakult 
egy olyan húszfôs mag, amelyre bátran 
lehet támaszkodni. A jelenlegi gárda au-
gusztus 22-én mutatkozott be a megyei 
III. osztályban. Terjéki Tamás együttese 
2-1-re nyert hazai pályán az Öttömös el-
len. A sikeres rajtot nem követte ilyen 
jó folytatás, a Deszk a 11. forduló után 
a 14. helyen áll a tizennyolc csapatos 
ligában. Az együttes két gyôzelem és 
két döntetlen mellett hét alkalommal 
szenvedett vereséget.

- A csapattal szemben nincs komolyabb 
elvárás, az a lényeg, hogy ismét van felnôtt 
futball a faluban – jegyzi meg Terjéki 
Tamás. Eleve nagy meglepetés volt, hogy 
egyáltalán el tudtunk indulni már most a 
megye III-ban. Az eredmények még felemá-

sak, de ne feledjük, hogy a játékosok nagy 
része négy-öt évet kihagyott. Egy ilyen 
hosszú leállás után nem olyan könnyû 
visszarázódni, meg kell még szerezniük 
azt a meccsrutint, amely még ebben az 
osztályban is elengedhetetlen. A csapat 
nagyon fiatal, a keret tagja 3 gimnazista 
és több elsô éves egyetemista is. Remélem, 
hogy a tavasszal már jobban szerepelünk. 
Szerencsére a deszkiek értékelik az erô-
feszítéseinket, úgy vettem észre, hogy 
hiányzott már nekik a foci. Az elsô felnôtt 
edzésen többen voltak kint pályán, mint 
amennyien a Tanárképzô egy-egy hazai 
bajnoki mérkôzésén szoktak lenni. Ha jó 
idô van, akkor viszonylag sokan járnak 
ki a meccsekre, de a múltkor még szaka-
dó esôben is jó néhányan kint voltak és 
szurkoltak a csapatnak.

A megyei harmadosztályú bajnokság-
ban a klubokat nem kötelezik arra, hogy 
utánpótlás csapatokat állítsanak ki. A 
Deszk jelen pillanatban erre egyébként 
sem lenne képes, hiszen ehhez most még 
kevés fiatal áll rendelkezésre. Terjéki 
Tamás télen szeretne még egy toborzót 
tartani, hátha a helyi iskolában újabb 
gyerekek kapnak kedvet a sportághoz.

- A gyerek számmal most még van prob-
lémánk, de nagyon bízom benne, hogy ez 
a jövôben majd változik – mondja a deszki 
edzô. Az 1996-os születésû korosztályunk 
viszont nagyon jó, oda már csak két-három 
játékos hiányzik, velük jövôre érdemes 
lenne elindulni a bajnokságban.

Az októberi választásokon a leköszönô 
Simicz József után Király László lett a 

polgármester, aki szintén támogatja 
az egyesületet. A lelkes helyi kötôdésû 
csapat és egy ambiciózus edzô mellett 
a nyugodt háttér is biztosított, így a 
Deszken élôk bízhatnak abban, hogy 
a „megyehárom” még csak a kezdet és 
néhány éven belül a csapat akár egy 
magasabb osztályban is kipróbálhatja 
magát.

2005/06 megyei i. oszt. 18.hely
34 mérkôzés 4 gyôzelem 10 döntetlen 20 vereség (47-106)
2006/07 megyei ii. oszt. 10. hely
28 mérkôzés 9 gyôzelem 5 döntetlen 14 vereség (51-63)
2007/08 megyei ii. oszt. 7. hely
26 mérkôzés 10 gyôzelem 8 döntetlen 8 vereség (51-40)
2008/09 megyei ii. oszt. 11. hely
30 mérkôzés 11 gyôzelem 5 döntetlen 14 vereség (43-62)
2009/10 a Deszki SC nem indult el a megyei II. osztályú bajnokságban

Az újrakezdés: 2010. augusztus 22.
deszk sc – Öttömös se 2-1 (1-0)
Deszk, 100 nézô. Vezette: Szûcs Dénes (Kovács István)
deszk: Szabó L. - Tóth Á., Szabó Gy., Novkov, Dékány T., Fûz N., Szilágyi A., 
Kuti (Tomán 75’), Mezei, Orvos, Baksa (Tóth T. 63’). Vezetôedzô: Terjéki Tamás
Öttömös: Rózsa – Veress, Veres, Bata F., Mucsi, Szécsi, Módra (Fodor 30’), Dudás, 
Kertész-Kovács, Bata H. (Farkas 46’), Hatvani (Szabó A. 70’).
Gólok: Mezei 38. , Fûz 81. ill. Farkas 66.
sárga lap: Szilágyi 53. ill. Dudás 37., Fodor 76., Mucsi 80.

Az elmúlt 5 év

Javában benne járunk az ôszben, és im-
már az idôjárás is megköveteli a fokozott 
óvatosságot a közlekedésben. A Csong-
rád Megyei Balesetmegelôzési Bizotság 
ajánlást fogalmazott meg a jármûvezetôk 
felé a biztonságos, balesetmentes ôszi 
közlekedés érdekében.

Az ôsz beköszönte a nappalok rövi-
dülését is jelenti, így mind többet kell 
sötétben vezetni. Emellett az idôjárás 
is számos veszélyt tartogat: gyakrab-
ban hullik csapadék, megjelenik a köd, 
a hajnalra lecsapódó pára csúszóssá 
teheti az útburkolatot. Célszerû hát át-
nézetni a jármû világító berendezéseit, 
a fékeket, a kormánymûvet. Ellenôriztes-
sük az olajszinteket, és mindig legyen 
elegendô fagyálló ablakmosó folyadék 
a tartályban, mert kellemetlen és bal-
esetveszélyes, ha esôs, nyálkás idôben 

a szélvédôt nem tudjuk megfelelôen tisz-
títani. A hûtôfolyadék fagyállóságának 
ellenôrzésérôl se feledkezzünk meg. A 
rendôrség nyomatékosan fölhívja a figyel-
met arra is, hogy a rendszámtábláknak 
rossz idôben is mindig látszaniuk kell. 
A nyári gumiabroncsokat célszerû téli-
re cserélni, mivel a +7 fok alatt a nyári 
gumi megkeményedik, tapadása erôsen 
romlik, megnövelve a fékutat. 

A gépjármû megfelelô fölkészítése 
mellett a volán mögött ülôk fokozott fi-
gyelmére is szükség van. Számolni kell a 
csökkenô látótávolsággal, a nedves, síkos 
utakkal, a rosszul látszó útburkolati je-
lekkel. Fontos a megszokottnál nagyobb 
követési távolságot tartani, és a haladási 
sebességet az út és látási viszonyoknak 
megfelelôen megválasztani. Felüljárókon, 
hidakon fokozottan számolni kell az utak 
eljegesedésével. 

deSzKieK a deSzKi fociért, ÚJra van 
felnôtt cSapata a települéSneK

ÚJra ôSzi ÚtviSzonyoK
 a KözleKedéSBen

Az elmúlt öt év nem kerül be a deszki labdarúgás dicsôségeit tartalmazó 
képzeletbeli históriás könyvbe. A dsc a 2005/06-os szezonban még a megyei 
i. osztályú bajnokságban szerepelt, de az együttes kozma Zoltán vezetésével 
csak az utolsó, 18. helyen végzett, így kiesett. A következô három idényt a 
megye ii-ben töltötte a csapat, ahol sorrendben a 10., a 7., majd a 11. helyet 
szerezte meg. A visszajutás tehát nem sikerült, sôt 2009 nyarán a klub egy 
igen komoly problémával szembesült, játékosok nélkül maradt. Az egyesület 
szakmai munkájáért felelôs szakember ugyanis szinte minden futballistát 
magával vitt Újszentivánra, így a dsc-nek már nem maradt ideje arra, hogy 
egy ütôképes brigádot toborozzon a megye ii-re. ezt jelentette, hogy a 2009/10-
es szezonban a településen megszûnt a felnôtt futball. 

Jó mûszaKi állapot, foKozott figyelem szüKséges

sZeGed.HU
minden Ami sZeGed

www.szeged.hu
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Elkészültek az akadálymentesítési 
munkálatok Algyô három intézményében: 
a Polgármesteri Hivatalban, a Szivárvány 
Óvodában és az Egyesített Szociális In-
tézményben. 

Az önkormányzat 2009. nyarán pályá-
zatokat nyújtott be a három intézmény 
épületének komplex akadálymentesíté-
sére az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Dél-alföldi Operatív Program keretében 

Az alábbiakban – egy cikksorozat kez-
deteként – a Szeged Megyei Jogú Város 
által létrehozott és üzemeltetett szeged.
hu portál szolgáltatásait mutatjuk be az 
érdeklôdôknek. Ez alkalommal a portál 
egészét tekintjük át, majd a továbbiak-
ban az egyes szolgáltatásokat vesszük 
közelebbrôl szemügyre.

A szeged.hu portál 2009. tavaszától ke-
rült Szeged Megyei Jogú Város kezelésébe 
és mûködtetésének célja a kezdetektôl 
Szeged és környéke lakosságának minél 
széleskörûbb tájékoztatása, az esemé-
nyek bemutatása valamint az itt lakók 
kiszolgálása volt, mely napjainkban is 
meghatározza az oldal mûködését.

Ennek érdekében a portál gazdag és 
rendszeresen frissülô információkat kínál 
a helyi közélet, a kultúra, a gazdaság, a 
sport, valamint az országos hírekbôl is. 
Nem titkolt cél, hogy a portál folyamatos 
fejlôdésén keresztül egyre inkább elôtér-
be kerüljön az itt lakók minél teljesebb 

körû kiszolgálása, melyhez nem nélkü-
lözhetô a portált használók véleménye, 
javaslata sem. (Keret 1)

A honlap a felhasználók számára szá-
mos szolgáltatást biztosít. Ezek egy része 
regisztrációhoz kötött, más részükhöz 
erre sincs szükség. Utóbbira jó példa 
az idôjárás elôrejelzés, míg a regisztrá-
cióhoz kötött szolgáltatások esetében a 
felhasználó rendelkezésére áll a naptár, 
blog, hozzászólás, apróhirdetés, arany 
oldalak, fórum, letölthetô anyagok, vagy 
épp a hírlevél szolgáltatás. Ezek esetében 
a regisztrációt elsôsorban maga a szolgál-
tatás indokolja, hiszen jogos igény, hogy 
saját hirdetését, naptári bejegyzését ki-ki 
szerkeszthesse is. (Keret 2)

Regisztráció
A honlapon bárki regisztrálhat. Ehhez 

nincs szükség másra, mint egy létezô 
elektronikus levélcímre. A regisztráció 
megindításához a honlap jobb felsô sar-
kában található „Regisztrál” linkre kell 

kattintani. (regisztral.jpg) Ezt 
követôen megjelenik egy ablak 
(ablak.jpg), benne egy ûrlap-
pal. Itt meg kell adni nevünket, 
felhasználói nevünket (ez fog 

látszódni a késôbbiekben a honlapon) 
elektronikus levélcímünket és a hasz-
nálni kívánt jelszót. (Ez utóbbit meg kell 
erôsíteni a következô sorban.)

Ha ezzel készen vagyunk, akkor a 
„Regisztrál” gombra kattintva küldhetjük 
el az adatokat. Ekkor a portál egy levelet 
küld a beállított elektronikus levélcímre, 
melyben egy linkre kattintva erôsíthetjük 
meg a regisztrációt.

Ha ezzel sikeresen végeztünk, akkor a 
regisztráció készen is van. Fontos tudni, 
hogy a honlap szolgáltatásai igénybe-
vétele, a regisztráció teljesen ingyenes. 
A szolgáltatások igénybevétele nem jár 
semmiféle fizetendô díjjal, mindössze 
a portál felhasználási feltételeit kell el-
fogadnunk. (Ez a honlapon a http://www.
szeged.hu/felhasznalasifeltetelek.html 
címen olvasható el.)

A regisztrációról további hasznos infor-
mációk olvashatóak a honlapon a Gy.I.K 
(Gyakran Ismételt Kérdések) menüpont 
alatt a „Honlappal kapcsolatos kérdések” 
/ „Regisztrációval kapcsolatos kérdések” 
csoportban.

Hírlevél
Ma már általánosan elvárt, hogy egy 

honlap hírlevéllel is rendelkezésére álljon 
a felhasználóknak. Nincs ez másként a 
szeged.hu portálon sem. A honlap minden 
hétfô hajnalban állítja össze és küldi el 
a felhasználók számára hírlevelét, mely-
ben az elôzô hét hírei, újonnan elérhetô 
dokumentumai, illetve az aktuális hét 
eseményei találhatóak meg. 

Fontos tudni, hogy a sikeres regiszt-
ráció nem jár együtt a hírlevélre való 
feliratkozással! Erre a vonatkozó törvény 
sem ad lehetôséget, de a szolgáltatás 
eltérô volta miatt sem lenne szerencsés. 
Ahhoz, hogy a szeged.hu megküldje hír-
levelét, ahhoz erre külön fel kell iratkozni.

Ehhez nincs más dolgunk, mint a hon-
lap jobb oldalán megkeresni a „Hírlevélre 
feliratkozás” blokkot (hirlevel.jpg) és 
megadnunk azt az elektronikus levél-
címet, ahová a hírlevelet kérjük. Ezt kö-
vetôen a honlap erre a címre fog küldeni 

egy elektronikus levelet egy megerôsítô 
linkkel, melyre kattintva a hírlevél igényt 
megerôsíthetjük.

Ezt követôen a portál mindaddig külde-
ni fogja a hírlevelet, amíg az abban, annak 
lábrészében található linkre kattintva le 
nem iratkozunk róla. 

A hírlevélrôl további hasznos infor-
mációk olvashatóak a honlapon a Gy.I.K 
(Gyakran Ismételt Kérdések) menüpont 
alatt a „Honlappal kapcsolatos kérdé-
sek” / „Hírlevéllel kapcsolatos kérdések” 
csoportban.

meghirdetett „Egyenlô esélyû 
hozzáférés a közszolgáltatások-
hoz” címû felhívására. Összesen 
közel 23,5 millió forint támo-
gatásban részesült a település. 
A közbeszerzési eljárás során 
kiválasztott kivitelezô cég a sze-
gedi Partiscum-Bau Kft. lett. 

A beruházás során az épüle-
tek mellett akadálymentesített 
parkoló került kialakításra, a 
mozgáskorlátozottak számára 
az épületekbe való bejutást rám-
pa teszi lehetôvé. A folyosókon 
vezetôsávok vannak, a gyengén 
látókat kontrasztos ajtófestések 
segítik a tájékozódásban. A na-
gyothallók számára mobil in-

dukciós hurok került beszerzésre. Mind-
három épületben akadálymentes mosdó 
is készült. 

Algyô ezekkel a beruházásokkal telje-
sítette azon célkitûzését, hogy a fogyaté-
kos embereknek a településen javuljon 
az életminôsége, az esélyegyenlôségük 
növelése érdekében az önkormányzati 
felelôsségi körbe tartozó közszolgáltatá-
sokhoz való egyenlô esélyû hozzáférés 
biztosítva legyen, a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlôségük biztosításá-
ról szóló törvényben elôírt kötelezettségek 
teljesüljenek. A három intézményben az 
akadálymentes hozzáférés valamennyi 
fogyatékossági csoport (mozgássérült, 
látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, 
autista) számára biztosítva lett.

Fejlesztések a Kistérségben

Internet

aKadálymenteSítéS 
algyôn

Hozzávalók:
1 db füstölt csülök
1/2 kg nagy szemû száraz fehérbab
1-2 szál zöldség, sárgarépa
1 db zeller
2 db közepes burgonya
1 fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 babérlevél,
só, bors, kiskanál ételízesítô
A rántáshoz: 5dkg zsír, 5dkg liszt, ôrölt 

paprika, petrezselyemzöld

elkészítése:
A csülköt hideg vízben áztatjuk, a 

babot forró vízzel öntjük le, és ebben 
ázik egy-két órát.

A csülköt feltesszük fôni, egy óra 
múlva beletesszük a beáztatott babot, a 
zöldségeket, a fûszereket, majd tovább 
fôzzük, míg minden megpuhul. Mielôtt 
berántjuk, a csülköt kivesszük. 5 dkg 
zsírra 5 dkg lisztet pirítunk, rátesszük 
a piros ôrölt paprikát, és hozzáadjuk 
a leveshez. Én petrezselyem zöldet is 
szoktam ráaprítani. 

A csülköt fölkockázva teszem a levesbe 
vagy kis részét kivéve tormamártással 
hidegen fogyasztjuk.

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

Recept

BaBleveS füS-
tölt cSülöKKel

Szeged.hu – egy portál mindenKineK

A Szegedi Kistérségi Hírek elektronikus változatai is letölthetôek a portálról a 
http://www.szeged.hu/kisterseg.html címrôl, PDF formátumban.

A portál szerkesztô várják az Önök véleményeit, javaslatait is, melyet az info@
szegedvaros.hu címre küldött elektronikus levéllel tudnak eljuttatni.
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