
II. évfolyam 12. szám • 2010. december

Algyô •  Bordány •  deszk •  dóc •  domAszék •  Forr áskút •  küBek há z A •  röszk e
sándorFAlvA • szAtymAz • szeged • tiszAsziget • újszentiván • üllés • zsomBó

Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Ön szerint milyen év volt 2010?
A nagy beruházások és az építések 

éve volt Szegeden, gondolom ezt min-
denki tapasztalhatta. Azonban a jövô év 
is nagyon fontos lesz, hisz az év elejére 
elkészül az M43-as autópálya, amely 
Szeged számára egy óriási fellélegzést 
jelent, hiszen megszabadulunk az év-
tizedek óta átzúduló tranzitforgalomtól. 
Folytatjuk tovább a város fejlesztését, 
építését is, és azt kell mondanom, hogy 
nagyságrendjében értékében 2011-ben 
nem lesz kevesebb építkezés Szegeden. 

Csak néhány beruházást említenék: 
kezdôdik a 4-es villamos építése, jövô 
tavaszra befejezôdik a 2-es villamos 
építése, a belvárosi szakaszon folytató-
dik az 1-es vonal felújítása az Anna-kút 
és a Hôsök kapuja között. Reményeink 
szerint elkezdôdhet a városrehabilitáció 
második üteme, amelynek keretében újjá 
varázsoljuk a Dugonics és az Árpád teret. 
Emellett elkezdôdik az Agora építése a 
Kálvária sugárút elején, amely egy új 
kulturális központja lesz Szegednek. 
Négysávosítjuk a Vásárhelyi Pál utcát, 

tömegközlekedési sávot alakítunk ki 
a Nagykörúton. Ebbôl is látszik, hogy 
nemhogy kevesebb, hanem több épít-
kezésre kell készülniük a szegedieknek. 
Emellett jelentôs összegeket fordítunk a 
közvetlen lakókörnyezetek rekonstrukci-
ójára, például járdák, parkok, játszóterek, 
közterületek felújítására. Szegeden 85 
olyan pályázat van, amelyet már meg-
nyertünk és az elkövetkezô években kell 
megvalósítani.

Sokak szerint ez kevés, mégsem 
sikeres város Szeged!

Nekik az ajánlom, hogy nyitott szem-
mel sétáljanak egyet a városban!

Személy szerint Ön hogyan élte 
meg ezt az évet?
Nagyon munkás év volt. Engem a poli-

tika és a politikai harc önmagában nem 
érdekel! Én azt tekintettem a legfonto-
sabb feladatomnak ebben az évben is, 
hogy Szeged gyarapodjon, fejlôdjön. Úgy 
gondolom ennek az elismerése, hogy az 
októberi önkormányzati választásokon, 
immár harmadik alkalommal és ismét 
meggyôzô fölénnyel bizalmat szavaztak 

nekem és megbíztak azzal, hogy a követ-
kezô négy évben is én irányítsam Szeged 
városát. Ez óriási erôt ad és megerôsít ab-
ban a hitemben, hogy egy polgármester 
akkor lehet sikeres, ha folyamatosan a 
fejlôdés lehetôségét keresi, ha építke-
zik, beruház, fejleszt. És olyan politikát 
folytat, ami nem megosztó, hisz Szeged 
minden itt élônek az otthona.

Hogyan tud majd együtt dolgozni 
a Fidesszel? Ön – ahogy többször 
is elmondta – az együttmûködés, 
a közös munka pártján áll. Van 
erre fogadókészség a jobb oldalon?
A demokrácia arról szól, hogy a válasz-

tási kampányban lehet küzdeni, harcolni 
azért, hogy valaki meggyôzze a választó-
polgárokat arról, ô jobban tudná irányí-
tani a várost. Amint azonban véget ér a 
kampány, mindenkinek a várost és nem 
pártjának érdekeit kell szolgálnia. Én azt 
látom, hogy pártállástól függetlenül min-
den szegedi azt várja el a megválasztott 
28 képviselôtôl, hogy Szegedért és ne 
ellene dolgozzon, a politikai ellenfelek 
mûködjenek együtt a város fejlôdéséért. 
Én ezt teszem és bízom abban, hogy a 
kampánytól távolodva a Fideszesek is 
megértik, hogy a polgármester munká-
jának, a döntéseknek az akadályozásával, 
egyfajta további ellenzéki szerepben 
tetszelegve nem fogják elnyerni a vá-
lasztópolgárok támogatását.

Eddig Szeged sikereirôl, fejlôdé-
sérôl beszéltünk. Ez a fejlôdés a 
Kistérségben is meg volt 2010-ben?
Az elmúlt években a Kistérség is je-

lentôs eredményeket tud felmutatni. Az 
elsô rögtön az, hogy létrejött egy igazán 
mûködô társulás, amely többek között 
a szociális ellátásban és az oktatásban 
jelentôs szolgáltatás korszerûsítést, bôví-
tést hajtott végre. Ez Szegednek is érdeke 
volt, de sokat jelentett a résztvevô további 
11 településnek is. Én a régióközponti 
szerepet nem privilégiumnak tekintem, 
hanem felelôsségteljes pozíciónak, hisz 
Szeged felelôs a környezô települése-
kért is. Ráadásul olyan nincs, hogy a 
régióközpont fejlôdik, és a térsége pedig 
nem. Csak együtt lehetünk sikeresek. Az 
együttmûködéssel jelentôsen hozzá tud-
tunk járulni, hogy mindenütt jelentôsen 
növekedjen a szolgáltatások színvonala. 
Az iskolákban a kompetencia mérések 
ezt igazolják, de a szociális ellátásban is 
sokkal többet tudunk nyújtani közösen, 
mint a települések külön-külön. Vélemé-
nyem szerint ezt az utat kell folytatnunk 
a jövôben is. Meggyôzônek tartom, hogy 
a Kistérség 12 településének polgármes-
terei közül, azok, akik újra megmérették 
magukat, valamennyien bizalmat kaptak 
a következô 4 évre. Három új polgár-
mester köszönthetünk a „csapatban”, 
akik remélem, gyorsan beilleszkednek 
majd és tovább folytatják elôdeik sike-
res munkáját.

Közeledik a Karácsony. Önnek 
három kislánya van, milyen a ké-
szülôdés?
Évek óta hivatalos és családi prog-

ram nálunk a Dóm téri adventi koszorú 
gyertyagyújtása. Sok száz szegedivel 
együtt lányaim is nagyon várták már az 
eseményt. Ezt követôen természetesen 
azonnal fel kellett fedezniük a város 
különféle karácsonyi vásárait. Most ott 
tartunk, hogy mindenki végig gondolhat-
ja, hogy mit kér a Jézuskától ajándékba. 
Ez számunkra óriási lehetôséget jelent, 
hisz ez komoly motivációt jelent a ta-
nulásban, a rendrakásban és sok más 

dologban. Abban biztos vagyok, hogy 
már most vannak ötleteik az ajándé-
kokra. Egyébként a karácsonyt a családi 
hagyományoknak megfelelôen a nagy-
szülôkkel, a testvéremmel és az ô csa-
ládjával közösen töltjük. Ilyenkor nagy 
karácsonyi ünnep van a család mátrai 
nyaralójában. A menü is hagyományos, 
elmaradhatatlan a hal és a disznótoros. 
A halat az én szüleim, a disznótorost 
pedig feleségem szülei készítik. Ter-
mészetesen nekem is van feladatom, 
én ôzpörköltet készítek. Minden évben 
nagyon jó hangulatban, családiasan 
telnek az ünnepek.
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FejlôdiK Szeged, FejlôdiK a KiStérSég
2010 kiemelkedô év volt Szeged szempontjából. Többek között azért, mert 

soha ennyi fejlesztési pénz nem érkezett még a városban, mint ebben az évben. 
Ennek köszönhetôen pedig jelentôs beruházásokat sikerült megvalósítani. 
Szépült a város, korszerûsödött az oktatás, a közlekedés, megújultak a város-
részek, új és korszerû csarnok épült a Mars téren. Botka László polgármestert 
egy rövid évértékelésre kértük.

Dugonics tér látványterve Felújított játszótér

Épúl a 2-es villamos



Rostás Norbert: A Vöröskereszttel 
kinyílt a világ

Rostás Norbert már kisiskolásként ar-
ról álmodott, hogy orvos lesz. A 17 éves 
dóci fiú tavaly szeptember óta a Magyar 
Vöröskereszt lelkes önkéntese. Norbert 
Dócon járt óvodába és iskolába, jelenleg is 
a Szegedtôl 25 kilométerre fekvô, 800 lel-
ket számláló faluban lakik. – Az általános 
iskolában, ahol diákönkormányzati tag 
voltam, kilencen jártunk egy osztályba, 
ezért eleinte furcsa volt, amikor bekerül-
tem a szegedi Eötvös József Gimnázium 
26 fôs osztályába. Ma már nagyon sze-
retek ide járni – mondta a 11. osztályos 
diák, aki minden nap reggel hatkor kel, 
és busszal jár be a megyeszékhelyre. – 
Az Eötvös gimnázium a Vöröskereszt 
bázisiskolája. Tavaly szeptemberben 
Kapásné Pleskó Andrea tanárnô kéré-
sére csatlakoztam a Vöröskereszthez, 
ami után részt vettem elsôsegélynyújtó 
tanfolyamon, baleseti szimulátorkép-
zésen, de a különbözô rendezvények, 
táborok szervezésébe is besegítettem. 
Megkerestem a dóci óvoda és iskola ve-
zetôjét, akik örömmel csatlakoztak a 
nemzetközi szervezethez, így most már 
ezek az intézmények is a Vöröskereszt 
bázisintézményei – fogalmazott Rostás 
Norbert, aki szerint így többet kaphatnak 
a világból a dóci óvodások és iskolások, 
mert olyan programokban vehetnek részt, 
ahol beteg gyermekekkel találkozhatnak, 
gyûjtést szervezhetnek a rászorulóknak, 
a szüleik pedig vért adhatnak. A 17 éves 
fiú elmesélte, hogy nyáron Nápolyban 
jártak, ahol megismerkedtek az olasz 
vöröskeresztesek munkájával, akiknek 
bemutatták a Magyar Vöröskeresztet és a 
Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet. Tervezik, 
hogy jövô nyáron vendégül látják majd 
az olaszokat a Balatonnál. Céljuk, hogy 
minél jobb kapcsolatot alakítsanak ki az 
olasz fiatalokkal. Norbi angolul, németül 
és szerbül tanul a gimnáziumban. – Na-

gyon tisztelem az orvosok munkáját, 
gyermekkori álmom, hogy orvos legyek, 
de most úgy látom, hogy többet tudnék 
hozzátenni a Magyar Vöröskereszt nem-
zetközi elismertségéhez és dinamikus 
fejlôdéséhez, ha a jogi pályát választanám 

– hangsúlyozta Norbi, aki két hónapja 
tagja a Corvinus Egyetem által alapított 
magyar ENSZ Modell Diákegyesületnek 
is. – Amíg az ENSZ delegáltak november 
végén a mexikói Cancúnban üléseztek 
a klímaváltozási konferencián, addig 
mi, diákok a budapesti Gödör Klubban 
rendeztünk klímakonferenciát, ahol 
én Olaszországot képviseltem. Ismert: 
2012-ben lejár a Kiotói Egyezmény. Mi 
azt modelleztük, hogy mit lehet tenni a 
klímaváltozás megakadályozásáért, mi-
lyen stratégiát kell kidolgozni a szén-di-
oxid kibocsátásra – mondta Norbert, aki 
nagyon szeretne ösztöndíjasként egy fél 
évet külföldön tölteni, hogy fejlessze a 
nyelvtudását és megismerjen más kul-
túrákat. Elmondta, keresi a lehetôséget, 
de eddig még nem talált ilyen ösztöndíjat.       

Bicskával nemcsak szalonnát 
lehet szelni

Gál Imre 20 éve él Domaszéken. El-
mondása szerint mindent ô épített a 
gyermekeivel a József Attila utcai házá-
ban. Az 58 éves fafaragó Székelyföldrôl, 
Csíkpálfalváról származik, ami egy 
kôhajításra van a híres búcsúhelytôl, 
Csíksomlyótól. Ízesen mesél a gyermek-
koráról, fiatal éveirôl, kalandos életérôl. 

– Már fiatalon dolgoztam kômûvesek 
mellett, zenéltem a katonazenekarban, 
játszottam trombitán, szaxofonon, he-
gedûn, cselgáncsban országos bajnok 
voltam, harminchét színdarabban sze-
repeltem – enged bepillantást élete el-
sô idôszakára. Majd elmondja, hogy 
keresztapja mészáros volt, s a család azt 
szerette volna, ha ô is az lesz, de amikor 
sózott bikavért kellett innia beavatáskor, 
megundorodott ettôl a szakmától. Disz-
nót azonban azóta is rendszeresen vág 
a barátoknak. Elmondása szerint ren-
geteget foglalkozott gyermekkorában 
az állatokkal, hiszen tartottak otthon 
tehenet, lovat, disznót, birkát. Doma-
széken – ahogy fogalmaz – már csak 
hobbiból nevel tyúkokat és birkákat. 
Édesapja még öt, ô már csak három 
nyelven beszél. Amikor letelepedett 
Magyarországon, megszerezte a gyógy-
pedagógiai asszisztens oklevelet, azóta a 
gyermekvédelemben dolgozik Szegeden. 
Mellette román tolmácsként és lektor-
ként is tevékenykedik, sôt könyveket 
is ír. Nemrégiben jelent meg a második 
mesekönyve, amit – hangsúlyozza – 
székely nyelven írt. Elmondása szerint 
7-8 éves kora óta faragja a fát. – Tudja, 
nagy família volt a Gál család. Nyaranta 
eljárt hozzánk Szervátiusz Jenô, Szer-
vátiusz Tibor szobrász édesapja, akit a 
faszobrászat megújítójaként tartanak 
számon. Jenô bácsi azt mondta nekem, 
hogy a bicskával nemcsak szalonnát 
lehet szelni, de fát is lehet vele faragni. 
Ô adta nekem az elsô feladatokat. Ké-
sôbb már megrendeléseket is kaptam 
mindenféle munkára. Majd Szatmári 
Ferencnél megtanultam a nyolcvanas 

évek elején a népi fafaragást. Kiállításra 
kerültek az alkotásaim, amelyekkel ko-
moly díjakat is nyertem. Fôként kopjafát, 
székelykaput és haranglábat faragok, de 
készítek használati bútorokat is – mond-
ja Gál Imre, akinek sok helyen látható 
már munkája az országban. Szegeden, 
Mórahalmon, Budapesten és Dunakeszin 
is van szabadtéri alkotása. Hogy most 
mire készül, min dolgozik? Harmadik 
éve épít betlehemet Domaszéken, amely-
ben nagy segítségére van Kispéter Géza 
polgármester felesége. Idén a sport-
csarnok elé állítják fel a betlehemet. Gál 
Imre egyébként a fentieken túl szívesen 
kutatja szûkebb környezete, valamint 
szülôhelye hagyományait, gyermekkora 
óta fotózik, egyedülálló fotósorozattal 
büszkélkedhet. Emellett verseket is 
ír, de csak „otthoni használatra”, mert 
elmondása szerint ezek a költemények 
nagyon bensôségesek. 

Gert Schaufelt: Ez a falu lett az álmom!

King, azaz Gert Schaufelt jó pár év-
vel ezelôtt egy elhanyagolt paraszthá-
zat vásárolt feleségével Kübekházán. 
Az elmúlt évek alatt aztán valóságos 
parasztparadicsomot teremtettek a kis 
portából. – Mindig vonzódtam a falusias 
életformához. Bár én egy nagyvárosban 
nôttem fel, de a vár, ahol szüleim és 
nagyszüleim is éltek, csodálatos hely 
volt. A nagyapámék ablakából egy ha-
talmas, bemûvelt szántót lehetett látni. 
Gyerekként az ablakból bámultam kifelé. 
Láttam, ahogy az emberek szántanak és 
vetnek. Láttam, ahogyan sarjad a vetés 
és láttam a munkájuk eredményét: az 
aratást is – mesélte a német férfi, aki 
valódi ezermester. Kinccsé válik minden 
a keze között. Az elhanyagolt kis kübeki 
házból igazi falusi parasztparadicsomot 
teremtett. Gondosan megtervezett udvar, 
igényes kerítés, virágok, bokrok. Igazi 
német precizitás. – Nyaranta két hetet 
ismerôsöknél töltöttem egy kis faluban, 
akik igazi német parasztok voltak. Reg-
gelente a péktôl friss, ropogós zsemlét 

hoztak. Ôk fejték a tehenet és ôk köpül-
ték a vajat, ami igazi különlegesség volt, 
mert amikor elkészítették, egy virág 
kiképzésû sablonba öntötték. A regge-
li után a gazda maga mellé ültetett a 
lovaskocsira és két faluba mentünk be-
gyûjteni a tejet. Én fogtam az istrángot. 
Feledhetetlen élmény volt! Felnôtt fejjel 
is valami hasonlóra vágytam. Vettünk 
feleségemmel egy kertet nem messze a 

várostól, ahol élünk. Elôbb veteményes 
volt, aztán a vetômag árak úgy felmentek 
Németországban, hogy nem volt értelme 
már termeszteni. Olcsóbb volt készen 
mindent megvenni a boltból. Így a kertbôl 
egy szép kis park lett. Sokat pihentünk 
ott. Harminc év után, nemrégen adtuk 
el – mondta Gert Schaufelt, aki nem adta 
fel álmait, Kübeken vásárolt házat. – Na-
gyon szeretjük a falut. Bár vannak nyelvi 
korlátaim, megértjük egymást a helyiek-
kel. Sok barátra, ismerôsre tettünk szert. 
Befogadtak bennünket. Messzirôl köszön-
nek és én is úgy járok-kelek, mintha itt 
születtem volna. Ez a falu lett mára az 
álom! Most, hogy nyugdíjas lettem, egyre 
több idôt töltünk itt az évben – mondta a 
német férfi, akinek a felesége tavasszal 
mindenféle zöldségmaggal vetette be a 
800 négyzetméteres földdarabot. Ha ha-
zamennek Németországba, innen visznek 
krumplit és levesbe valót. Nemrégiben 
vásároltak egy 1953-ban gyártott traktort 
Németországban, amit trélerrel hoztak 
Kübekre. A járgányt nosztalgia traktor-
nak vették, nem munkára. Kiállításra és 
kirándulni járnak majd vele. A feleség 
szerint férje teljesen beleszeretett a trak-
torba. Elmesélte, egy helyi rendezvényrôl 
éjszaka jöttek haza, s arra lett figyelmes, 
hogy férje nincs a házban. Kiment és 
hajnalban ott ült a mûhelyben. Átszel-
lemülten, kezében egy sörrel csodálta a 
frissen lefestett traktorát.

Zene az élete
Idén karácsonykor minden röszkei 

gyermek karácsonyfája alá visz ajándékot 
a Jézuska. Kozmáné Vastagh Judit Önálló 
Jótékonysági Estjén azoknak a szegény 
családoknak gyûjtöttek pénzadományt, 
amelyek anyagi okok miatt nem tudnak 
kedveskedni a legkisebbeknek a szeretet 
ünnepén. Röszke díszpolgára nem egye-
dül lépett színpadra, a hangszeres kísé-
retet a Pocsai család biztosította (Pocsai 
István és két fia, Zsolt és Roland), Berente 
Istvánné Marika kísérte hegedûn, Borbás 
Johanna fuvolán, Makra Péter és Kozma 
Zsófia vokálozott, míg Testvér Zoltán, a 
férfi hangot testesíti meg a színpadon. 
Testvér Ákos és Györgyicze Stella mellett 
Judit tanítványai is felléptek. 

A koncert ötlete lányom fejében fogal-
mazódott meg- mesélte Kozmáné Vastagh 
Judit. Zsófi minden szervezési munkát 
magára vállalt, a plakátozástól kezdve, 
a meghívók kiküldésén keresztül, a be-
folyt összegbôl megvásárolt ajándékokig 
mindent megtett azért, hogy annak a 
70-80 röszkei gyermeknek is kerüljön 
valami apróság a karácsonyfája alá, akit 
a helyi családsegítô szolgálat a legrá-
szorultabbnak választott. 

Kozmáné Vastagh Judit életében a 
zene mindig is meghatározó szerepet 
játszott. Elsô gitárján - amelyet 16 évesen 
kapott - hallás után tanult meg játszani. 
Abszolút hallása van, így nem csoda, 
hogy tehetségéhez gyönyörû énekhang 
is párosult. Eleinte mások mûveit ját-

szotta, majd kedvenc költôinek, például 
Buda Ferencnek a verseit zenésítette meg. 
Késôbb a dallamokhoz szövegeket is írt, 
így ma már több tucat saját darabbal 
állhat színpadra. 

Mivel életében a család és tanítóként, 
a gyermekek játsszák a fôszerepet, a 
legtöbb zeneszöveg is róluk, illetve ne-
kik szól.

Példaképem az édesanyám volt - mond-
ja Kozmáné Vastagh Judit és közben egy 
zsebkendôért nyúl. Ha családjáról beszél, 
olyan mély érzelmek szakadnak fel ben-
ne, hogy szeme gyakran könnybe lábad, 
amitôl - bevallom ôszintén - nekem is 
elszorul a torkom (szerk.). Szerencsére 
Judit nem bánatában sír, büszke a lányára, 
imádja az édesapját, szerelemmel szereti 
a férjét, édesanyját ( aki sajnos ma már 
nincs közöttük ) példaképének tekinti, 
míg két testvérével példaértékû kapcso-
latot ápol. Ma is a szülôi házban él, így 
lányával együtt már a harmadik gene-
ráció nô fel a Röszke szélén álló családi 
otthonban. Talán ennek köszönhetôen 
alakult úgy, hogy a család is Röszkén 
gyûlik össze Karácsonykor.

Ilyenkor megtelik a ház - mosolyog 
Judit. Nôvérem Budapestrôl utazik csa-
ládjával hozzánk, míg öcsém és családja 
Szegedrôl érkezik. Három napig vagyunk 
együtt, ezek a legszebb napok az évben. 
Az egész család rendkívül muzikális, így 
a fa alatt mindig elénekeljük a kedvenc 
karácsonyi dalainkat - teszi hozzá. A fô-

zésbôl ma már mindenki kiveszi a részét. 
Sógora fôzi a halászlevet, a lányok pedig 
a sülteket, illetve a süteményeket tálal-
ják. Habár Judit kedvenc ünnepe mindig 
gyorsan eltelik, ô mégsem szomorkodik, 
hiszen Húsvétkor újra összegyûlnek és 
ünnepelnek.

Kozmáné Vastagh Judit elárulta, mit 
kért idén a Jézuskától. Vágya, hogy ki-
adhassa saját CD-jét! Mi megírtuk a 
levelet, reméljük, a Jézuska hamarosan 
teljesíti is a mindannyiunk számára 
kedves kívánságot!

Arcok a Kistérségbôl

érdeKeS embereK, KalandoS életeK
Minden településen él olyan ember, akinek valami oknál fogva érdekes, 

kalandos az élete. Ünnepi lapszámunkban ôket szólaltattuk meg: akad köz-
tük fafaragó, ikonfestô, néptánckutató és lelkes vöröskeresztes önkéntes.

Rostás Norbert Gert Schaufelt

Gál Imre

Kozmáné Vastagh Judit
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Királyi szakács Szatymazon
A fôzés rabja, így nem csoda, hogy 

„amatôr királyi szakács” címmel is büsz-
kélkedhet a Szatymazon élô Rácz László. 
Tizenhat éves korában ismerkedett meg 
a gasztronómiával és úgy tûnik jól ki-
tanulta a „szakmát“. 

A megtisztelô királyi címet sajátos 
marha pörköltjével nyerte el. Közel 80 
versenyzôbôl bizonyult a legjobbnak 
Rácz Laci bácsi. Azt mondja, a jó szakács 
nemcsak ízletesen fôz, hanem odafigyel 
arra, hogy milyen edényben, milyen alap-
anyagból, mit fôz, azt miben tálalja és 
természetesen  lesi vendégei kívánságait. 
Ezekre - az általa felállított szabályokra 
- mindig odafigyel a szatymazi szakács.

A családi ünnepeken is Laci bácsi ké-
szíti a menüt. A szegedi halászlé mellé 
sültek kerülnek az ünnepi asztalra. Azt 
mondja, a jó szegedi halászlé titka a sok 
vöröshagyma, amitôl sûrû lesz a hallé 
és a szegedi paprika, amitôl tûz piros 
színt kap az étel. 

A neves, elismert szakács legszíveseb-
ben vadas ételeket tesz az asztalra, de 
azt mondja jól készíti a sertéshúsból és 
szárnyasból fôtt, vagy sült fogásokat is. 
Saját fejlesztésû palacsinta receptjéért 
rajonganak a gyermekek. A tésztába egy 
kis vanília pudingot is csempész, amitôl 
habár sütéskor ragadósabb, de sokkal 
ízletesebb lesz ez az édesség. 

A szatymazi szakács az elmúlt 14 év-
ben orvosnál nem járt, pedig korábban 
súlyos egészségi problémákkal küzdött. 
Agyvérzésébôl felgyógyulva megfogadta, 
gyökeresen változtat az életén. Nemcsak 
az egészséges ételekre tért át, hanem 
kertjében felépítette kápolnáját is, ahol 
naponta többször elmond egy imát. A fel-
szentelt épületben látható kegytárgyak 
hetven százalékát ô maga vásárolta, a 
többit ajándékba kapta vagy saját kezûleg 
készítette. A házi kápolnába nemcsak La-
ci bácsi jár: a zarándoktestvérek és a sajtó 
is kíváncsi a szatymazi látványosságra.

Ikont asztalnál ülve is lehet festeni
A 65 éves Oláh Ernô harminckét évig 

dolgozott olajbányászként a Molnál. A 
hódmezôvásárhelyi születésû nyugdíjas 
férfi negyvenöt éve él Algyôn. Elmondása 
szerint már gyermekkorában szeretett 
rajzolni, festegetni, de – teszi hozzá 

– világéletében racionális ember volt, 
tudta mindennek az idejét. – Amikor 
megnôsültem, elsô volt a család. Ilyenkor 
hallgatnak a múzsák – mondja mosolyog-
va. Ám amikor módja nyílt rá, a hetvenes 
évektôl tájképeket és portrékat festett. 
2000-ben ment nyugdíjba. – Ilyenkor 
rengeteg energiája és ideje szabadul 
fel az embernek, de nekem nem oko-
zott gondot, hogy mit kezdek ezzel. A 
rádióban hallottam, hogy Jószai Sándor 
vásárhelyi ikonfestô tanfolyamot hirdet. 
Tudtam, hogy ott a helyem – mesél Oláh 
Ernô, aki elmondása szerint mindig is a 
saját módján volt vallásos, de a vallás-
történet ugyanúgy érdekelte, mint a 
történelem. Megfogták azok a bibliai 
történetek, amiket a nagy ikonfestôk 

megfestettek. És volt egy teljesen gya-
korlatias oka is annak, hogy ezt a mû-
fajt választotta. – Ikont asztalnál ülve 
is lehet festeni, nem úgy mint tájképet. 
Nem kellett hozzá mûterem, mégis meg-
valósíthattam önmagam, pedig az ikon-
festésnek rendkívül szigorú szabályai 
vannak – hangsúlyozza Oláh Ernô, akit 
elmondása szerint minden érdekelt, ér-
dekel, így a vers- és prózaírás, a fotózás, 
valamint a fafaragás is. Elmondja, hogy 
az édesapjával sokat volt a tanyán, ahol 
az állatokra vigyázott. Ilyenkor pedig 
mit csinálhat az ember? Farigcsál. Oláh 
Ernô is ezt tette. – Én inkább díszítôfa-
ragásokat készítek, de tervezem, hogy 
jó nagy fákat is kifaragok. Már évek 
óta járok nyaranta a fonyódi Forgács 
faragótáborba, ahol rendkívüli és szen-
vedélyes munka folyik éjjel-nappal, mert 
azt tudni kell, hogy a fafaragók világa 
egy külön világ. Tervezem, hogy nagy 
köztéri alkotásokat készítek fából. Egy 
ilyet már kifaragtam, a Mária találko-

zása a galambokkal címû szobrom a 
kertünkben áll. A köztéri alkotások ter-
mészetesen Algyôhöz kötôdnének, így A 
halász álmában az öreg mellett halakat 
és egy sellôlányt mintáznék meg, a Ha-
zafelé címû kompozícióban pedig az öreg 
vinne haza egy nagy harcsát – beszélt 
a terveirôl Oláh Ernô, akit tavaly Algyô 
Nagyközség Alkotói Díjával tüntetett ki 
az önkormányzat. Elmondása szerint a 
helyhatóság maximálisan támogatja 
a mûvészeti szakköröket, csoportokat. 
Oláh Ernô az Algyôi Tájházban a fafaragó 
foglalkozásokat vezeti. – Hat iskolás, 
öt lány és egy fiú jár a két éve mûködô 
szakkörbe. A gyerekek nagyon szorgal-
masak és ügyesek, jövôre kiállításuk is 
nyílik – mondja az ikonfestô és fafaragó, 
aki szerint úgy nem halhat meg senki, 
hogy ne hagyjon maga után egy alkotást, 
legyen az egy egyszerû rajz vagy egy fa-
kanál. Szerinte mindenkinek át kell élnie 
az alkotás örömét. Oláh Ernô egyébként 
Algyô krónikása is: nem csupán verse-

ket és prózákat ír, tagja a Tollforgatók 
Körének, de fotózza a Tiszát és a régi 

algyôi házakat, valamint a különbözô 
helyi eseményeket, rendezvényeket is.

Mindig a településért
„Sándorfalva számomra a világ köze-

pe“- Szegedet Csongráddal összekötô út 
mellett fekvô, Szeged és Ópusztaszer kö-
zött félúton lévô településrôl az egykori 
polgármester mondta mindezt.

Kónya Józsefet hallgatva érthetô is, 
miért gondolja így. Ez az a település, 
ahol született és több mint negyven évig 
dolgozott. A jelenleg képviselôként tevé-
kenykedô politikus ezt a négy évtizedet 
két munkahelyen töltötte el, az Építési 
Szakszervezetnél 1984-ig dolgozott, majd 
a közigazgatásban tevékenykedett, ahol 
tanácselnökként, míg a rendszerváltást 
követôen polgármesterként segítette a 
helyiek mindennapjait- fogalmazott az 
egykori városvezetô. „Soha nem vágyód-
tam el a településrôl, ez eszembe sem 
jutott“ - tette hozzá.

A siker titka az ôszinteség- vallja a 
politikus. Jól irányítani egy céget, vagy 
egy várost csak akkor lehet, ha megvan 
a kölcsönös tisztelet egymás iránt. Egy 
üzemvezetô, vagy városvezetô akkor 
sikeres, ha azt, amit ígér, be is tartja. 
Félrevezetni nem lehet az embereket. 

„Pályafutásom alatt, amit elértem, nem 
csak önmagamnak köszönhetem, kollé-
gáim nélkül nem sikerült volna elérni 
azokat a fantasztikus eredményeket, 
amiket végül megtettünk: együttes mun-

kával kábeltelevíziót létesítettünk, a te-
lepülésen kövesutat és járdát építettünk, 
de sikerült megoldani a gázszolgáltatást 
és elértük, hogy kiépüljön a település 
telefonhálózata is.“

1995-ben jött létre a Sándorfalváért 
Alapítvány. Ez a közalapítvány minden 
évben egy alakalommal a településért 
tenni akaró embereknek, elsôsorban a 
kulturális és a sportélet területén mun-
kálkodó lakosoknak nagyobb összegû 
pénzt oszt ki. Ebben a kuratóriumban 
még ma is aktívan dolgozik Kónya Jó-
zsef, illetve képviselôként segíti a helyi 
önkormányzat munkáját.

Tartja a mondás, hogy minden sikeres 
férfi mellett áll egy sikeres nô - nos ez 
a Kóny családra is igaz. A képviselô azt 
mondja, felesége mindig 100%-ban tá-
mogatta ôt és a gyermekei is elfogadták, 
hogy a munkája miatt gyakran késô este 
ért csak haza. 

Nagyon összetartó a család - fogalmaz 
az egykori városvezetô, így nemcsak 
Karácsonykor, hanem az úgynevezett 
garabolyos ünnepeken, vagyis Húsvét-
kor, Karácsonykor és a Mária napi Sán-
dorfalvi Búcsú alkalmával is összejön a 
család és együtt, meghitt hangulatban 
töltik el az ünnepet. Az ajándékok ki-
választásánál mindig arra törekednek, 

hogy valami személyes dologgal lepjék 
meg egymást, ezért egész évben figyelik, 
hogy ki mire vágyik.

Az asztalra nem kimondottan a hagyo-
mányos ételek kerülnek, hiszen a forró 
húsleves mellé nem sült pulyka érkezik, 
hanem a családfô vadászat szeretetének 
köszönhetôen vadhúsból készült fogás. 
Ilyenkor a képviselô ragadja magához 
a fakanalat. Kónya József szívesen süt 
ôzet, fácánt, nyulat, de a vaddisznó húst 
is igen pikánsan készíti.

Tánccal beszél
Szinte mindent elért, amire vágyott, 

mégis azt mondja, pályafutása közepén 
jár. A legmagasabb állami kitüntetést is 
átvette már Juronics Tamás. A Kossuth-, 
Harangozó Gyula- és Érdemes mûvész- 
díjas táncos, a Szegedi Kortárs Balett 
mûvészeti vezetôje szeret finomakat, de 
nem szeret nagyokat enni Karácsonykor. 
Azt mondja, az ünnep számára akkor 
igazán szép, ha együtt van a család. 
Az ajándékozást már régen kitörölték a 
repertoárból, a családban csak a gyer-
mekeknek „hoz ajándékot a Jézuska”. A 
Tatán született mûvész szülôvárosában 
tölti az ünnepeket.

A Szegedi Kortárs Balett mûvészeti 
vezetôje közel 20 éve koreografál, szá-
mos klasszikus mûre öltött már modern 
köntöst. A különbözô stílusokat sajátos 
módon ötvözi, alkotásaiban hangsúlyos 
a színpadi látványosság.

Juronics Tamás 1969-ben született 
Tatán. A Magyar Táncmûvészeti Fô-
iskola néptánc tagozatának elvégzése 
után a Szegedi Balett táncosa, 1990-tôl 
magántáncosa, 1991-tôl koreográfusa 
lett. Nevéhez több mint 40 koreográfia 

fûzôdik. 1993 óta a Szegedi Kortárs Ba-
lett mûvészeti vezetôje. .2008 nyarán 
azzal a szándékkal fogott hozzá a Sze-
gedi Nemzeti Színház mûvészeti vezetôi 
munkájához, hogy a teátrum „háromta-
gozatúságát” kihasználva, összmûvészeti 
produkciókat teremtsen.

Táncosaival is lesz egy rövid kis ün-
neplés az év végén, amelynek közép-

pontjában szintén a meghittség és nem 
az ajándékozás áll- fogalmazott Juronics 
Tamás. Korábban kisebb vicces ajándé-
kokkal lepték meg egymást a Szegedi 
Kortárs Balett táncosai, ma már egy 
finom ital és pár falat sütemény mellett 
foglalják össze az elmúlt évet és koc-
cintanak egy boldog és támogatásban 
gazdagabb Új Évre.

Arcok a Kistérségbôl

érdeKeS embereK, KalandoS életeK

Juronics Tamás

Oláh Ernô

Rácz László

Kónya József
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Olaszországba készül
a tiszaszigeti nagy horgász
VILÁGBAJNOKSÁG HELyETT SuZuKI

A horgászatról, és egy jogosítvány történetérôl fogok mesélni – mondja 
Vecsernyés Géza, a tiszaszigeti polgármesteri hivatal folyosóján, amikor a 
megbeszélt idôben találkozunk. A disputa végül jóval többrôl szól, bár va-
lóban mindvégig e két téma körül kavarog.

Húsz esztendeig kômûvesként építet-
te-szépítette faluját. Ötvenévesen, ma-
kacs betegségbôl lábadozván lelt rá a 
horgászat örömére. 1998-ban vizsgázott 
le, a következô évben pedig már alapító 
tagja volt a Tiszaszigeti Sellô Horgász-
egyesületnek. 2002-ben nyerte élete 
elsô horgászversenyét, de a java ezután 
következett. 

A Magyar Horgászban figyelt föl az 
Országos Veterán Kupa elnevezésû ver-
senysorozatra, mely ma Országos Veterán 
Bajnokságként fut. A 2003-as csepeli 
viadalra be is nevezett, és mindjárt az 
5. helyen végzett. Ezzel tagja lett volna 
korosztálya horgász válogatottjának, ha 
megvalósul a magyarországi világbaj-
nokság terve. A 2005-ös, kunhegyesi 
bajnokságról már bronzéremmel tért 
haza. Ott segítôje az a Kiss Gábor volt, 
aki most a Sellô elnöke. 2006-ban is 
meglett a bronz Szolnokon, aztán jött 
következô évben a leveleki bajnokság. 

„Ott hibáztam”, ismeri be. A balfogás a 8. 
helyre vetette vissza, pedig elhozhatta 
volna a bajnoki címet is. Így lemaradt 
válogatottról, világbajnokságról, viszont 
van autója. És itt jön a történet a jogo-
sítványról.

Vecsernyés Gézát barátai fuvarozták 
a versenyekre. Volt ugyan jogosítványa 
1963 óta, csak nem újította meg idôben. 
Végül 2008-ban meglett a kis plasztik-
kártya, majd hamarost egy használt autó 
is. Abból a pénzbôl vette, amit a leveleki 
8. hellyel, a világbajnokságról lemaradva 
spórolt. Idén már saját autójával ment 
Várpalotára, ahol a bajnokságon vissza-
kapaszkodott a dobogó 3. fokára. Ezzel 
újra a válogatott tagja lett, készülhet hát 
a 2011-es olaszországi világbajnokságra. 
Kis nyugdíjából aligha futná a nagy útra. 
Segíti az önkormányzat, Kenderesi And-
rás vállalkozó, meg a Magyar Országos 
Horgász Szövetég szegedi szervezete. Ad-
dig is naponta kijár a helyi horgásztóhoz, 

ha az idôjárás engedi. A tó amúgy kegyes 
hozzá: az idei évzáró versenyt megnyerve 
megkapta a „Tiszasziget horgászkirálya” 
címet. „Jó helyet húztam a sorsoláson”, 
teszi hozzá szerényen. 

A 67 éves Vecsernyés Géza négy gyer-
meke szerte él az országban-világban. 
Legkisebb lányával horgászott már 
együtt, meséli mosolyogva. „A horgászat-
ról egész nap tudnék beszélni”, mondja 
még, aztán búcsút int a világbajnokságon 
spórolt Suzuki ajtajából.

Nyugdíjas, de nem tétlen az újszentiváni parancsnok
MEGSZÉPüLT A VASFEGyELEM EMLÉKE

Akik a 80-as, 90-es években szolgáltak 
sor-, vagy hivatásos katonaként Csong-
rád megyében, jó eséllyel találkozhattak 
Czékmán István nevével. Az újszentiváni 
radarszázad irányítója szigorú parancs-
nok hírében állt. Ha Szegeden jár, ma 
is ráköszönnek egykori katonái, akik 
már messze nem bánják a hajdani vas-
fegyelmet. Az alezredes nyugdíjasként 
sem tétlen: két gyermeke hat unokával 
ajándékozta meg, és éppen nemzetközi 
számítástechnikai vizsgára készül.

Amikor 1976 legvégén elfoglalta a 
Magyar Honvédség 24. Radarszázadának 
parancsnoki beosztását, Czékmán István 
hazatért Csongrád megyébe. Hódmezô-
vásárhelyen született ugyanis, de addig 
Szolnokon szolgált. Rövidesen házat is 
épített Újszentivánon. Ez volt a család 
nyolcadik költözése, lánya három isko-
lában járta ki a nyolc osztályt. Szerettei 

immár többet láthatták, bár azt beismeri, 
vidéki utakról visszatérve gyakran elôbb 
a laktanyába ment, és csak azután haza. 

Ami a nevezetes vasszigort illeti, arról 
az alezredes azt mondja, feladat centri-
kus ember, de a jó teljesítményt mindig 
elsôként önmagától követelte meg. Tény, 
a linkséget, a kihágásokat nem tûrte. Volt, 
hogy a szülôk tôle tudták meg, gyerekük 
évek óta drogozik. 

A radarszázad hírnevét nem csak so-
rozatos kiváló minôsítése alapozta meg, 
hanem a sportversenyeken elért helye-
zések is. Czékmán István „gyûjtötte” a 
jó sportolókat. A szolgálatot nekik is tel-
jesíteniük kellett, és a parancsnok rájuk 
is kiszabta a büntetést, ha vétettek, de 
a honvédségi versenyeken az ô sikereik 
vitték Újszentiván hírét. 

Tisztjeit, tiszthelyetteseit az alezredes 
tanulásra ösztönözte, és a sorkatonáknak 

is megengedte, hogy folytatassák a be-
vonulás elôtt megkezdett tanulmányokat. 
Ha nem így tesz, véli, valószínûleg sok-
kal több fegyelmezési gondja lett volna 
a századnál.

Czékmán István 1998-ban intett bú-
csút a radarosoknak. 21 és fél évet töltött 
az alakulatnál, ez idô alatt megesett, hogy 
apa és fia is szolgált alatta. 10 kitüntetést 
és több mint 30 dicséretet kapott. A helyi 
alakulat parancsnokaként is megbecsült 
tagja volt a közösségnek, majd civilben 
is bekapcsolódott a helyi közéletbe: volt 
alpolgármester, önkormányzati képviselô. 
2006-ban aztán ettôl is visszavonult. Úgy 
gondolta, az ô generációjának keze alatt 
már nem halad úgy a fejlôdés, jöjjenek a 
fiatalok. Viszont tanulni most is szeret: 
mikorra e cikk megjelenik, éppen túl 
lesz egy nemzetközi számítástechnikai 
vizsgán.

Mádi atya „hazaútjai”
PLÉBÁNOS ÉS DÍSZPOLGÁR

Elsôre talán különösnek tûnhet, hogy 
az egyik legmegbecsültebb zsombói sze-
mélyiség nem zsombói. Ô a község plé-
bánosa, hit és lélek gondozója, csaknem 
mindenki jó ismerôse. Amikor misézni 
megy, szinte hazajár Zsombóra Mádi 
György plébános, aki a település dísz-
polgára is.

2006 decembere óta tartozik Zsombó 
a kiskundorozsmai plébániához. A 90-
es években is volt már hasonló idôszak, 
akkor is Mádi atya járt át a település-
re. Derûvel mesél az ottani készséges, 
nyitott emberekrôl, jó kapcsolatáról a 
vezetôkkel és az ott élôkkel. Azt meséli, 
sokan térnek vissza a Zsombóról egykor 
elszármazottak utódai közül eleik falujá-
ba, tovább erôsítve a közösséget.

Dorozsmán 1983 óta szolgál az idén 75 
éves plébános, és úgy látja, Dorozsmán 
is Zsombón is figyelnek egymásra, a 
közösség ügyeire az ott élôk. Zsombó-
ra nem csak misézni jár, rendszeresen 
hívják az ottani rendezvényekre. Az 
önkormányzattól kapott segítséget a pá-

lyázat megírásához, melynek forrásaiból 
sikerült fölújítani a község templomának 
külsejét és a toronysisakot. ugyancsak 
a polgármesteri hivatal támogatásával 
szépült meg a lápastói misézô hely. A 
Zsombó tanyavilágában található kegy-
helyen így már nem csak a kereszt, ha-
nem fedett misehely is fogadja a híveket. 

Zsombó fiatal népességû település, 
így az egyháznak is vannak ifjú hívei. A 
zsombói ifjúsági hittanos csoportot Gábor 
Tamás helyi kántor, hitoktató gondozza. 
Mádi atya kapcsolata is jó a mai ifjak-
kal, és azokkal is, akik az évek során a 
keze alatt nôttek föl. A fiatalokkal már 
nem csak ô, hanem 28 éves paptársa is 
foglalkozik. Részt vesznek természete-
sen az iskolai, óvodai hitoktatásban is.

Mádi atya az adventi idôszakban heti 
négyszer kel útra Dorozsmáról Zsombó 
felé. Nem gyalog, vagy lóháton, mondja 
tréfálkozva, hanem az egyházmegye 
szolgálati autójával. Bárhogyan is, szol-
gálni érkezik a települést, ahogyan az 
egyházfihoz, díszpolgárhoz méltó.

Felföldi László:
Mai napig táncolom a csárdást

A szegedi születésû Felföldi László 
1974 óta él Deszken a családjával. A 63 
éves néprajzos muzeológus, néptánc-
kutató, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Zenetudományi Intézet néptánc-
osztályának vezetôje már egyetemista 
korában eljegyezte magát a néptánccal, 
a népi folklórral. – 1972-ben szereztem 
angol-orosz nyelv és irodalom, valamint 
néprajz diplomát a szegedi egyetemen. 
Olyan mestereim voltak, mint Ferenczi 
Imre, Martin György vagy Bálint Sándor. 
Martin György bírálta el a szakdolgoza-
tomat, amit egyébként Bálint Sándor is 
olvasott. utóbbi kérésére én írtam meg 
a Szögedi nemzet címû monográfiába 
a táncfejezetet – mesélte Felföldi Lász-
ló, aki az egyetem elvégzése után egy 
évig angolt tanított a Rókusi Általános 
Iskolában. Elmondása szerint 1973-ban 
Trogmayer Ottó, a Móra Ferenc Múzeum 
igazgatója néprajzos állást ajánlott neki 
Makón. Az állást elfogadta, s tíz évig 
dolgozott a megyei múzeumok igazga-
tóságának munkatársaként. – A néprajzi 
gyûjteményt gondoztam, kultúrantropo-
lógiai szakirodalmat ismertettem meg a 
kollégákkal, kiállításokat rendeztem itt-
hon és külföldön egyaránt, s ha vendégek, 
kutatók jöttek hozzánk, akkor hasznát 
vették a nyelvtudásomnak – mondta 
Felföldi László, aki 1984-ben szerzett 
egyetemi doktori fokozatot Szegeden. 
Doktori disszertációját a Maros-menti 
szerbek tánchagyományairól írta, melyet 
két nyelven, magyarul és szerbül jelente-

tett meg a Szerb Országos Önkormányzat, 
amely 2004-ben a szerb folklór kutatá-
sában, gyûjtésében és megörökítésében 
végzett munkájáért Szent Száva díjjal 
tüntette ki Felföldi Lászlót. – Nagyon 
meglepett ez a kitüntetés. Szent Szá-
va olyan a szerbeknek, mint nekünk 
Szent István. Szent Száva, aki sokat tett 
az oktatásért, az iskolák védôszentje – 
hangsúlyozta a néptánckutató, aki 1984 
óta az MTA Zenetudományi Intézetében 
dolgozik. Számos szakmai szervezet tag-
ja, melyeknek tevékenysége nemcsak a 
magyarországi térségre korlátozódik, ha-
nem az egész európai területre kiterjed. 
Munkássága szerteágazó, az oktatástól 
a kutatásig, a hagyománygyûjtéstôl a 
publikációig. Tudományos munkássá-
ga elismeréséként 1997-ben megkapta 
Magyar Köztársaság Érdemkeresztje 
ezüst fokozatát, majd 2007-ben a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt-
jét. Hosszú évek óta végzi a délkelet 
alföldi régióban a tánchagyományok 
monografikus kutatását. Foglalkozik a 
magyarországi nemzetiségek táncha-
gyományaival, köztük a deszki szerbek 
tánckultúrájával is. Szakmai segítséget 
nyújt a Bánát Szerb Kulturális Egyesület-
nek, pedagógusoknak és mindazoknak, 
akik kérdéssel fordulnak hozzá. 2001-
ben Deszk díszpolgárává választották. 
Elmondása szerint nagyon szereti és a 
mai napig szívesen táncolja a dél-alföldi 
csárdást, a szatmári verbunkot és a lô-
rincrévi pontozót.

Vecsernyés Géza

Felföldi László

Mádi György

Czékmán István
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Szeged, FejleSztéSeKbôl ötöS
Fejlesztések Szegeden

Az idei évben a szegedieket leginkább 
érintô, leglátványosabb fejlesztések két 
európai uniós nagyberuházáshoz kötôd-
tek. Egyrészt folytatódott a közel 30 mil-
liárd forintos (a városi önrész 4 milliárd 
forint) Szegedi Elektromos Tömegközle-
kedés Fejlesztési Nagyprojekt, valamint 
elkezdôdött Szeged város funkcióbôvítô 
fejlesztése, a belváros rehabilitáció elsô, 
több mint 2 milliárd forintos üteme (a 
város önrésze 832 millió forint).

December 15-én az elektromos tö-
megközlekedés-fejlesztés keretében 
befejezték a Pulz utcai villamostelep 
felújítását. Tavaszra a remízben egy új 
4000 négyzetméteres szervizcsarnokot 
és egy portaépületet húztak fel. Az év 
második felében bôvítették és renoválták 
a két régi javítócsarnokot, valamint befe-
jezték a belsô vágányhálózat kialakítását. 
A telepen végrehajtott beruházás költsé-
gei elérték a 2,3 milliárd forintot. Ezzel 
együtt az önkormányzat közbeszerzésen 
vásárolt kilenc új villamost 4,6 milliárd 
forintért, valamint a szerelvények kar-
bantartására, fenntartására célgépeket 
100 millió forintért. 

A nagyprojekt része villamos és tro-
libusz vonalak felújítása és kiépítése 
is. Az idén befejezett 8-as troli vonal 
meghosszabbítását a 10-es vonal és áram-
átalakító állomások megépítésével kö-
zösen valósították meg, három milliárd 
forintból. Az 1-es villamos vonalán az 
Anna-kúti csomópontot követôen idén 
két szakaszon került korszerû sínpálya a 
régi helyére. Az Indóház tér és az Aradi 
vértanúk tere, valamint az Anna-kút és 
a Rókusi végállomás között végezték el 
a vágányok cseréjét. A jövôre tervezett 
harmadik szakasz és az Indóház tér 
felújításával együtt az összköltség meg-
közelíti az öt milliárd forintot. Az idei 
évben megtörtént a 3-as villamosvonal 
felújítása is, többek között füvesített 
vágányzónával a Kálvária sugárút belsô 
szakaszán és deltafordulóval a Fonógyári 
végállomásnál. Ez a projektelem 2 mil-
liárd forintba került. 

A szegedi belváros rehabilitáció elsô 
befejezett eleme a tavasszal átadott a 
Reök-palota elôtti tér valamint a Kölcsey 
utca felújítása volt. Mintegy 300 millió 
forintból új rendezvény teret és sétáló-
utcát kapott a város, amit a kerékpáros 
és gyalogos forgalom közösen használhat. 
A szecessziós palota elôtt és a mellette 
lévô utcában teljes burkolatcsere tör-
tént, új padokat helyetek ki. Bánvölgyi 
László hangulatos ivókutat és három 
bronz tondót álmodott a térre, valamint 
a szobrászmûvésznek köszönhetôen új 
külsôt és talapzatot kapott a lovas szobor. 

Szintén a belváros rehabilitáció része-
ként alakították át a Gutenberg utcát. Az 
egykori zsidó negyed fôutcája díszbur-
kolatot, padokat, fákat és köztéri szobrot 
is kapott, mintegy 400 millió forintból. 

A projekt leggrandiózusabb 
fejlesztései a 
Mars téren tör-
t é n -

tek. Ôszre elkészült az építészetileg is 
egyedülálló új vásárcsarnok, melyben 
több mint 300 kereskedô kínálhatja 
portékáit. A sátoros piacot áthelyezték 
és modernizálták, itt mintegy 200 árus 
fér el. Az u-pavilon elôtt és mellett ren-
dezvény tér jött létre, míg a piac északi 
felén több mint 300 férôhelyes parkolót 
építettek, melynek könnyebb megközelít-
hetôsége érdekében a Hajnóczy utcával 
szembeni keresztezôdést átalakították 
és egy plusz lekanyarodó sáv keletkezett 
a nagykörúton. A beruházás részeként 
díszteret kapott a Mérnöki Kar épülete. 
A Mars téri piacközpontot érintô be-
ruházás teljes költsége meghaladta a 
másfél milliárd forintot.

Még az idei évben nekiláttak a bel-
város rehabilitáció második ütemének 
is. Ennek része ugyanis az 540 millió 
forintból (városi önrész 180 millió) meg-
valósuló Déli Klinikai Központ közmû 
és közterület rekonstrukciója. Ebbôl a 
Semmelweis utca, Bánomkert sor, Oldal 
utca közmûfejlesztése és a Bécsi körúti 
körforgalom kialakítása megtörtént.

A Dél-Alföldi Operatív Programban 
elnyert pályázatoknak köszönhetôen 
valósulhatott meg több, városi és kis-
térségi szintû közösségi közlekedést 
érintô fejlesztés is. A Szegedi Kistérség 
nyert 80 millió forintot (önrész 8 millió) 
20 db buszmegálló korszerûsítésére, 4 
db új buszmegálló építésére és 2 db 
buszforduló korszerûsítése. Ennek része-
ként 11 és fél millió forintból Szegeden, 
négy helyszínen buszvárókat építettek. 
Több mint 200 millió forintból (a város 
önrésze 23 millió) bôvítették a Hont Fe-
renc utcai végállomást, P+R parkolókat 
létesítettek, parkosítottak, és kamerás 
térfigyelô rendszert építettek ki valamint 
négy buszmegállót is korszerûsítettek. 
A Víztorony téren több mint 480 millió 
forintból (a városi önrész 187 millió) 
ugyancsak modern, igényes állomás 
várja az utazó közönséget, új utasforgal-
mi épülettel, parkosított környezetben, 
térfigyelô és utastájékoztató rendszerrel.

Sikeres pályázatoknak köszönhetôen 
végezhettek el fejlesztéseket Szeged 
óvodáiban és bölcsôdeiben. 17 millió 
forintból (3,4 millió önerô) megtörtént 
a Hajlat utcai bölcsôde energetikai kor-
szerûsítése, nyílászáró cserékkel, hom-
lokzati hôszigeteléssel és olyan berende-
zések kialakításával, mellyel megújuló 
energiaforrásokat is használhat majd 
az intézmény. 110 millió forintot (ebbôl 
önkormányzati forrás 11 millió) költ-
hetett el az önkormányzat a Vitéz utcai 
bölcsôde kapacitásbôvítésre és komplex 
fejlesztésére. 200 négyzetméterrel bôvült 
az intézmény épülete, így számos új 
kiszolgáló és szociális helyiség jött lét-
re. Az egyik épületszárnyat felújították, 
valamint teljes 

nyílászárócsere és homlokzati hôszige-
telés történt. Ezen kívül a világítást, az 
elektromos hálózatot és a fûtést érintô 
korszerûsítést hajtottak végre. 

A Dél-Alföldi Operatív programban 
valamint a Környezet és Energia Operatív 
Programban elnyert támogatásoknak kö-
szönhetôen mintegy 1 milliárd forintból 
(487 millió önerô) a Tisza-parti Általános 
Iskola és Óvoda épületeit akadálymen-
tesítették és elvégezték az iskola épüle-
tének teljes energetikai korszerûsítését. 
DAOP-pályázattal, 175 millió forintból 
(79 millió önerôvel) a Béke utcai Általá-
nos Iskolában is akadálymentesítettek, 
és a beruházás részeként megtörtént 
a földszinti vizesblokkok felújítása, az 
elektromos hálózat korszerûsítése és a 
belsô udvar átalakítása közösségi térré. 
A felsoroltakon kívül az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében az Európai 
unió támogatásával, az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozásával  Szeged 
Város Önkormányzata 172 millió forint 
támogatást nyert, hogy oktatási intézmé-
nyeiben megvalósíthassa a munka-erô-
piaci igényekre építô kompetencia alapú 
oktatási rendszert.

Szintén pályázati támogatással Térségi 
Integrált Szakképzô Központ épült a vá-
rosban, a képzôhely 19 ezer szakmunká-
sért felel. A Móravárosi Szakközépiskola 
és Szakiskola kollégiumában egy ezer-
ötszáz négyzetméteres, háromemeletes 
fôépületet kapott az intézmény. Az 1 mil-
liárd forintos beruházásból az épület 400, 
az eszközfejlesztés 600 millió forintba 
került. A végösszegbôl 892 milliót uniós 
pályázaton nyert a TISZK, a hiányzó részt 
az önkormányzat biztosította. 

A Dél-Alföldi Operatív Programban a 
város pályázott a Bálint Sándor Emlékház 
és Kutatóközpont komplexum létesítésé-
nek I. ütemeként napsugaras alsóvárosi 
tájház felújítására. A beruházás 80 millió 
forintból valósult meg. A Környezet és 
Energia Operatív Programból elnyert 
támogatásnak köszönhetôen pedig mint-
egy 24 millió forintból (az összeg fele 
önerô) Szeged-Szentmihályon a Móricz 
Zsigmond Mûvelôdési Ház energetikai 
korszerûsítésért is elvégezhették.

A Játékok Kertje projektben 100 millió 
forintból bôvült az újszegedi ligetben 
az extrémpark, valamint egy korszerû 
kerékpáros centrumot alakítottak ki, 
önálló épülettel, modern felszereltség-
gel. A Szegedi Vadasparkban pedig 115 
millió forintból elkezdôdött a Zsiráfház 
megépítése.

A Somogyi-könyvtár a Nemzeti Kul-
turális Alap Könyvtári Kollégiumának 
pályázatán 2.000.000 forint vissza nem 
térítendô támogatást kapott. Ebbôl idén 
októberben Családbarát könyvtár szlo-
gennel meghirdetett könyvtári heteket 
szerveztek, nemcsak a Somogyi-könyv-
tárban, hanem a megyei könyvtárakban 
is. Internet szieszta címmel jövô év ta-
vaszán indul majd a program második 
része.

Az önkormányzat saját költségvetésbôl 
6 db játszótér fejlesztését is finanszírozta. 

A Molnár utcai, a Bihari utcai, a Sza-
mos utcai Gyevi játszótéren, 

valamint a Kodály té-
ri, a Nyitra utcai 
és a Honfoglalás 
játszótereken 
elbontották és 
elszállították a 
ba leset veszé -
lyes játszóesz-
közöket, és új 
Eu - szabvány-
nak megfelelô 
játszóeszközö-
ket helyeztek 

ki, illetve tereprendezést végeztek. A 
beruházás 48 millió forintba került. 

Szintén saját forrásból fejlesztették a 
városi közvilágítást, 307 db új világító-
testet telepítettek 13 millió forintból. 
Ezen felül még a Gutenberg utca rekonst-
rukciója, a Mars tér fejlesztése, és az 
elektromos tömegközlekedés fejlesztése 
során számos helyen történt közvilágítás 
hálózat átépítés, melyek az érintett köz-
utak és közterületek megvilágításában 
minôségi változást jelent. 

Május 21-én Szeged Város Napján új 
köztéri szoborral bôvült a Széchenyi tér: 
IV. Béla király tiszteletére avattak emlék-
mûvet, majd augusztus 7-én Gregor József 

bronzból készült mellszobrát helyezték 
el a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnok-
ban, a híres operaénekes születésének 
70. évfordulója alkalmából. Augusztus 
31-én pedig a Radnóti Gimnázium elôtt 
felavatták az intézmény névadójáról és 
feleségérôl, Fanniról készített mûalkotást. 
A három köztéri szobor elkészítéséhez 
48 és fél millió forintot biztosított az 
önkormányzat. Ebben az évben négy mû-
emléki védettségû lakóépület homlokzati 
felújítását is elvégezték. A Victor Hugo 
utca 2., a Deák Ferenc utca 22., Somogyi 
utca 20. és a Kálvária sugárúti 2. szám 
alatti épületek rendbetételére több mint 
160 millió forintot költött a város.

A bölcsôdék, óvodák és iskolák újultak meg, melyek korszerszerû oktatási 
rendszerrel mûködhetnek. Terjeszkedett a belváros, fejlôdött a közösségi 
közlekedés és jutott pénz többek között Játékok Kertjére, köztéri szobrok-
ra, mûemléki védettségû épületekre. Az elköltött 23 milliárd forintból több 
mint 18 milliárd volt pályázati támogatás.

TÖBB MINT 23 MILLIÁRD FORINTOT KÖLTHETETT EL A VÁROS BERUHÁZÁSOKRA IDÉN

Guttenberg utca

Mars tér

Kölcsey utca

Hont Ferenc utca

REÖK
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Bizonyára már megtörtént Önökkel 
is, hogy sérült, vagy legyengült állatot 
láttak, találtak, de nem tudták, mit is 
kell tenniük vele. A madarak vonulá-
si, kóborlási idôszakában, amikor akár 
tömegesen mozognak ezek az állatok, 
gyakrabban megtörténhet az ilyesmi. 
De ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, 
hogy a hideg, szeles, havas idôjárás is 
kedvezôtlenül befolyásolja az élôlények 
élettevékenységét. Ebben a zord idôben 
még a városi madarak is veszélybe kerül-
hetnek, pedig ott az épületek mérséklik 
a szelet, és a hômérô higanyszála is né-
hány fokkal magasabbat mutat, mint a 
városon kívül.

Fontos szem elôtt tartani azt is, hogy 
nem diagnózist kell felállítanunk, „csu-

pán” az a feladatunk, mint elhivatott 
természetkedvelô és állatbarát, hogy 
addig is segítsünk a bajbajutott állatokon, 
amíg azok a hozzáértô szakemberhez, 
állatorvoshoz kerülnek.

Leggyakrabban a kövesúton, vagy az 
út menti fûben találunk sérült madara-
kat. Sajnos a gépjármûvek nem kíméli a 
táplálékukat keresô ragadozó madarakat, 
amelyek elôszeretettel üldögélnek az 
utakat szegélyezô fák ágain, vagy az út-
jelzô karókon. Innen felrepülve sokszor 
nem képesek elkerülni az ütközést egy 
teherautóval, és a szélvédôn koppanva 
megtörténik a baj. Az éjszaka vadászó 
baglyokat az autók reflektora vakítja el, s 
így ôk is gyakran a földre kerülnek. Ne-
héz eldönteni azt, egy-egy ilyen ütközés 

mikor végzôdik szerencsésen, hiszen ha 
az állat elpusztul, elveszítette a természet 
egy lakóját, de ha túléli és sérülten a 
földön vergôdik, szinte biztosan a pusz-
tulás vár rá is, csak sokkal lassabban 
és nagyobb kínok közt. Rátalálva egy 
még élô, sérült madárra, lehetôség van 
a gyógykezelésére, állatkerti, illetve 
vadasparki bemutatására. Ritkább fajok 
esetében a madár felépülése után szóba 
kerülhet az esetleges fajmentô tenyész-
programba való bevonása is.

Az elektromos légvezetékek igen gyak-
ran okoznak balesetet a vándorló mada-
raknak. Sokan közülük a vezetéknek 
repülve zúzzák halálra magukat, vagy 
áramütést szenvedve hullanak le a veze-
tékrôl. Amennyiben túléli a madár a bal-
esetet, komoly égési sérüléseket szerez, 
ami még az adott végtag elvesztésével is 
jár. Ezek az állatok tartósan nem képesek 
életben maradni a természetben, ápolásra 
szorulva helyet kereshetünk számukra 
egy vadasparkban vagy állatkertben.

A sérült madár nem téveszthetô össze 
a bizalmas, nyugodt madárral. Vergôdik, 
menekülni próbál, esetlenül verdes a 
szárnyaival, nem tud csak kisebb tá-
volságokat repülni, siklani és hamar 
visszaesik a földre. Rosszabb esetben 
mozdulatlanul gubbaszt, felborzolja a tol-
lait, nehezen lélegzik. Legelôször fontos 
megállapítanunk azt, hogy milyen fajról 
van szó, de ha ehhez nincs tapasztala-
tunk és megfelelô ismeretünk, akkor 
ez terepen nehezen mûködik. Kevesen 
tartanak maguknál állathatározót, de 
talán annyi ismerettel rendelkeznek, 
hogy megállapítsák ragadozó madár, 
esetleg gémféle, vagy énekesmadár ke-
rült az útjukba. Ebben az esetben fogjuk 
be az állatot a legkíméletesebb módon 
úgy, hogy a magunk épségére is figyel-
jünk. Jót tesz, ha az állatot letakarjuk 
egy pokróccal, jobb híján pulóverünkkel, 
kabátunkkal. Ez megnyugtatja a sérült 

és riadt madarat, és így könnyebben 
közelébe férkôzhetünk, anélkül, hogy 
menekülni próbálna. A takaróba be is 
csavarhatjuk és biztonságosan elszállít-
hatjuk a megfelelô helyre. Vigyáznunk 
kell arra, hogy már egy kisebb testû 
ragadozó, például a vércsék, karvaly is 
komoly sérüléseket okozhat a tûhegyes 
karmaival és csôrével. A gólyák, gémek 
szigonyszerû csôrét ajánlatos elkerülni, 
mert veszedelmes fegyver lehet a szorul 
helyzetben.

Egy jól záródó papírdoboz tökélete-
sen megfelel a sérült állat szállítására. 
A madár belehelyezése elôtt vágjunk rá 
néhány apró szellôzônyílást is. Kisebb 
madarak esetében célszerû a dobozon 
keresztülszúrni egy faágat, amelyre a 
madár fel tud kapaszkodni.  Ne felejtsünk 
alulra nedvszívó újságpapírt, vagy más 
anyagból almot tenni. Ha nincs lehetô-
ségünk azonnal szakemberhez fordulni, 
akkor tegyük a dobozt egy csendes, nyu-
godt, nem túl meleg helyre.

Próbáljuk megitatni a madarat, ami-
hez használhatunk mûanyag fecskendôt, 
szemcseppentôt, de megoldható úgy is, 
hogy az ujjunkról cseppentünk vizet a 
sérült csôre hegyére, amit szép lassan 
megiszik a madár. Feloldhatunk szôlô-
cukrot is, valamint kálcium pezsgôtab-
lettát is a vízben, ami jótékonyan hat a 
bajbajutott állaton. Ha az állat legyen-
gült, jól láthatóan koplalt ( a szegycsonti 

taréj élesen tapintható) akkor szükség 
van egy kis kondicionálásra is. ilyenkor 
adhatunk lisztkukacot, apróra vágott 
marhaszívet, fôtt tojásból és túróból álló 
keveréket. Ezek az étkek a magevôknek 
is megfelelô energiát biztosítanak, és 
átsegítik ôket a krízisen. Az elsô fa-
latok lejuttatása olykor reménytelen 
feladatnak tûnik. ujjunkkal szétnyithat-
juk az állat csôrét és a megnedvesített 
falatkákat egy csipesszel tolhatjuk a 
madár torkába. A rigó nagyságú mada-
raknak naponta kb. négy alkalommal, a 
nagyobb testûeket max. 2 alkalommal 
kell megetetnünk. Mindig figyeljük meg 
az állat reakcióját etetés, illetve itatás 
közben, amelyrôl beszámolhatunk az 
állatorvosnak is.

Ne feledjük el, minél hamarabb or-
voshoz kell vinni a sérült madarat! Arra 
is számítsunk, hogy az ellátásért fizet-
nünk is kell.

A városokban egyre több, elegáns 
épületet építenek, amelyek hatalmas 
üvegfelülettel rendelkeznek. Szépek, ele-
gánsak, azonban rendkívüli veszélyt 
hordoznak tollas kedvenceink számára. 
Többször találtam eme épületek tövénél 
kábult, illetve már elpusztult madarat. 
Az üvegfelület visszatükrözi a környe-
zô zöld felületet, vagy az égboltot, így a 
madarak teljes erôbôl nekirepülnek a 
számukra észrevehetetlen akadálynak, 
ami akár a pusztulásukhoz vezethet. 
Télen százas fenyôrigó csapatok lepik 
el Szeged belvárosának ostorfáit, ahol 
annak termésébôl táplálkoznak, s a kö-
zeli épületeken szerencsétlen jószágok 
gyakran „fennakadnak”. Olcsó és célrave-
zetô megoldás ragadozómadár-sziluettek 
felragasztása az üvegre, amely elriasztja 
onnan a tápláléklistán szereplô madarat.

S mit tegyünk, ha kábult madarat 
találunk? Helyezzük biztos és nyugodt 
helyre, mint azt az elôzôekben ismer-
tettem, majd hagyjuk magához térni. 
Mindenképpen figyeljük meg, s ha nincs 
komolyabb sérülése egy-két órán belül 
rendbe jön és elrepül. Rosszabb esetben 
súlyosabbak a sérülései, egyensúlyzava-
rai vannak, akkor vigyük állatorvoshoz 
a sérült madarat.

Zöld sarok

Fejlesztések a Kistérségben

Sérült madaraK

Domaszéket az utóbbi évtizedben több-
ször sújtotta belvíz, a károk jelentôsen 
megviselték a települést. Elôször 2000 
decemberében, majd 2005 és 2006 szep-
temberében okozott jelentôsebb problémát, 
míg idén már két hullámban, februárt 
követôen júniusban is megkeserítette a do-
maszékiek életét a természeti katasztrófa. 

A csapadékmennyiség idén jelentôsen 
meghaladja a sokéves átlagot, ráadásul 
nemcsak a mennyisége, hanem a csa-
padék intenzitása is probléma, hiszen 
egyes esetekben rendkívüli helyzete-
ket okoz- fogalmazott a település pol-
gármestere. Ezeknek a problémáknak 
kivédésére egyetlen megoldás van, a 
belvízelvezetô csatornák kiépítése és a 
csapadékvíz megfelelô elvezetése- tette 
hozzá Kispéter Géza. 

Habár Domaszék csatornázottsága 
közel 80%-os, rendkívül korszerûtlen. 
A falu épülésével, bôvülésével párhuza-
mosan, úgynevezett földmedrû árkokat 

alakítottak ki a helyiek, ami már nem 
bírja el a terhelést. A 2005-2006-os bel-
vizet követôen bebizonyosodott, hogy 
tenni kell valamit. Az önkormányzat 
elkészítette a területre vonatkozó víze-
levezetési tervet és benyújtotta pályáza-
tát az Európai unióhoz, amely alapján 
megvalósulhatott a belterület két öblö-
zetében is a csatornahálózat kiépítése. 
A település ezen részeit a szakemberek 
a legsúlyosabb övezetbe sorolták, ezért 
kezdôdött meg ezen a szakaszon az új 
belvízelvezetô rendszer kiépítése. A most 
elkészült szakasz 20-30%-ban fedi le a 
települést, három öblözet és a külterületi 
csatornarendszert még át kell, illetve 
helyenként ki kell építeni. Ezeket csak 
pályázat útján tudják majd megvalósítani, 
hiszen 70-80 millió forintot Domaszék 
nem tud kigazdálkodni. A most átadott 
beruházás 72 millió forint volt, amely-
nek önrészét , 10%-ot az önkormányzat 
biztosította.

CSatorna épül 
domaSzéKen

Rétisas a mûtôben

Sérült vércse

Vörösbegy

Új bölCSôdéje
leSz zSombónaK

Fejlesztések a Kistérségben

Az új bölcsôdét a közbeszerzési el-
járás nyomán a HPQ Plus Kft. építheti 
föl. A céggel november 17-én írta alá a 
kivitelezési szerzôdést az önkormányzat. 
A Bóbita Bölcsôde a Béke utca 4. szám 

alatti ingatlanon épül föl, ahol lebontják 
a két régi önkormányzati bérlakást. A be-
ruházás része nem csak a 30 férôhelyes 
intézmény fölépítése, hanem a mûködés-
hez szükséges eszközök beszerzése is. 

Zsombó lélekszáma jelenleg meghalad-
ja a 3500 fôt. A település a legalacsonyabb 
átlagéletkorú községek közé tartozik, 
azaz sok a fiatal és a kisgyermek. Ez, és 
a munkahelyeikre korábban visszatérô 
édesanyák segítése tette nélkülözhetet-
lenné a bölcsôde megépítését. Az önkor-
mányzat új szolgáltatása helyben, a kor 
követelményeinek megfelelô eszközökkel, 
képzett szakemberekkel teszi lehetôvé 
a legkisebb zsombóiak cseperedését.

Ha minden a tervek szerint halad, 2011 szeptemberétôl új bölcsôdét vehet-
nek birtokba a zsombói apróságok. A település az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Dél-alföldi Operatív Programjához nyújtott be pályázatot, és nyert 
közel 150 milliós, vissza nem térítendô támogatást. Az önkormányzati önerô 
hozzáadása után a beruházás értéke csaknem 170 millió forint.

NAgy LÉpÉS A LEgKISEBBEKÉRT
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Sport

Közlekedés

Kevesen gondolták volna, hogy a 
Kiel elleni hazai Bajnokok Ligája 
mérkôzés tétje számotokra a ver-
senyben maradás lesz, és nem a 
csoportelsôség megszerzése.
Igen, az idei szezonunk egy kicsit dö-

cögôsen indult a BL-ben, hiszen az elsô 
hat fordulóban csak kétszer gyôztünk, 
játszottunk két döntetlent, két alkalom-
mal pedig kikaptunk. A németek elleni 
meccsen éppen ezért nagyon fontos, hogy 
itthon tartsuk mindkét pontot. 2005-ben 
egyébként hasonló teljesítményt nyújtot-
tunk. Úgy emlékszem, hogy idegenben 
csak a macedón Vardar Szkopjet gyôztük 
le, a többi mérkôzésünket elveszítettük, 
Szegeden is kikaptunk, ennek ellenére 
megnyertük a Bajnokok Ligáját. Ezt a 
forgatókönyvet most is elfogadnánk, mert 
a célunk ebben a szezonban is a döntôbe 
jutás. Most már nem hibázhatunk, min-
den pontnak nagy jelentôsége van, éppen 
ezért a Kiel ellen csak a gyôzelem az 
egyetlen elfogadható eredmény (az interjú 
másnapján Nagy László csapata 32-29-re 
nyert a németek ellen, a balkezes átlövô 
hat góllal a hazaiak legjobbja volt, a szerk.).

A spanyol bajnokságban viszont fut 
a szekeretek, tizenhárom forduló 
után százszázalékos teljesítmény-
nyel áll a tabella élén a Barcelona. 
Az elmúlt idényben a Ciudad Real 
minden mérkôzését megnyerte a 
ligában. Le lehet másolni a nagy 
rivális produkcióját?
Az elmúlt hetekben egyre jobb formát 

mutattunk, hiszen fontos mérkôzéseket 
tudtunk hozni. Legyôztük a címvédô 
Ciudadot otthon és nyertünk öt góllal 
a Leon vendégeként. Sterbik Árpádék 
tavalyi menetelése szinte példa nélküli, 
borzasztóan nehéz lenne megismételni. 
A szezon még nagyon hosszú, bármi 
megtörténhet.

Az idei Barcelona mennyivel lett 
másabb, erôsebb, mint a tavalyi?
Egyelôre nagyon kétarcúak vagyunk. 

Az eddigi mérkôzések közül néhány ösz-
szecsapáson tényleg kimagasló teljesít-
ményt nyújtottunk, ami alapján azt is 
mondhatnám, hogy a mostani csapatunk 
jobb. ugyanakkor egy-két meccsen éppen 
a rosszabbik arcunkat mutattuk meg. 
Nem lebecsülve a Chambery együttesét, 
de a francia csapat ellen még idegenben 
is nyernünk kellett volna, a játékunk vi-
szont aznap messze volt a tökéletestôl. Ha 
ezeket a rövidzárlatokat ki tudjuk szûrni 
a játékunkból, akkor eredményes szezont 
zárhatunk. Abban bízom, hogy a jövôben 
a fontos mérkôzéseken már a jobbik ar-
cunkat mutatjuk meg, a teljesítményünk 
pedig sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.

A nyáron te lettél a Barcelona csa-
patkapitánya a visszavonuló legen-
dás David Barrufet helyett. Ez nem 
mindennapi elismerés egy magyar 
játékosnak.
Nehéz leírni szavakkal, mit éreztem 

akkor, amikor a másodedzônk, Toni Ru-
biella közölte a hírt, hogy a csapat engem 
választott meg kapitánynak. Büszke va-
gyok arra, hogy én lehetek az elsô nem 
spanyol játékos, aki a karjára húzhatja 
a kapitányi karszalagot. A klub történe-
tében ugyanis - a focistákat leszámítva 

- a kosárlabda, a kézilabda, a futsal és a 
teremkori szakosztály életében sem for-
dult még elô, hogy egy külföldi legyen a 
csapatkapitány.

Azért ez egy édes teher!
Ez egy óriási elismerés nekem, ugyan-

akkor nagy felelôsség is. Szerencsére a 
társak maximálisan partnerek, ezért 
nincs nehéz dolgom az öltözôben.

A 2009/10-es szezonban a két leg-
komolyabb sorozatban, a spanyol 
bajnokságban és a Bajnokok Ligá-
jában a második helyen végeztetek, 
ezzel a teljesítménnyel a legtöbb 
európai klub elégedett lenne, de 
azt tudjuk, hogy a Barcelonánál 
trófeákban mérik az idényt. Né-
hány hónap távlatából meg lehettek 
elégedve a két ezüstéremmel?
Nem, egyértelmûen nem. Minden sze-

zonnak úgy vágunk neki, hogy ahol 
elindulunk, ott nyerni szeretnénk. Az 
elmúlt idényben sikerült begyûjtenünk 
a Spanyol Szuperkupát, majd decem-
berben az Asobal Kupát, márciusban 
pedig a Király Kupát hódítottuk el, így 
nem maradtunk trófea nélkül, viszont 
valóban a két legfontosabb sorozatban 
lemaradtunk az elsô helyrôl. Remélem, 
hogy idén fordul a kocka és a két ezüstbôl 
legalább az egyik fényesebb lesz.

2005-ben egy nyolc éves szerzôdést 
kötöttél a klubbal. Két és fél év még 
hátra van ebbôl a megállapodásból, 
de a vezetôkkel esetleg szóba került 
már a folytatás?
Valóban sok idô van még addig. A ke-

retben több olyan meghatározó játékos 
is található, akinek a nyáron jár le a 
szerzôdése, a klub elôjáróinak most ve-
lük kell egyezkedniük. Jól érzem magam 
Barcelonában, csapatkapitánya lehetek 
ennek a nagyszerû együttesnek, éppen 
ezért most nem is foglalkoztat ez a kérdés.

Mennyire követed figyelemmel a 
Pick Szegednél zajló eseményeket?
Teljesen képben vagyok, hiszen a mai 

világban már nem olyan nehéz információt 
gyûjteni, mint mondjuk tíz évvel ezelôtt. 
Tudom, hogy a nyáron teljesen átalakult a 
csapat, ráadásul Skaliczki László vezetésé-
vel egyre figyelemreméltóbb eredménye-
ket érnek el. A Medvegyi elleni idegenbeli 
sikert különösen nagy fegyverténynek 
tartom, hiszen Oroszországban a világ 
legjobbjai is megszenvednek. Legutóbb 
a Minszk elleni hazai találkozó második 
félidejét láttam, illetve megnéztem a kecs-
keméti meccsüket. Sok lehetôség rejlik a 
Pickben, kíváncsi vagyok, hogyan teljesít 
majd a csapat tavasszal.

Kislányod, Debora a nyáron ünne-
pelhette a harmadik születésnapját, 
látta már élôben játszani a papát?
Természetesen volt már kint a csarnok-

ban az édesanyjával. Amikor csak teheti, 
kint szurkol a család a Palauban (a Palau 
Blaugrana az FC Barcelona csarnoka, a 
szerk.). Ez fôleg a hétvégi mérkôzésekre 
vonatkozik, hiszen ilyenkor a bajnokik 
és a BL találkozók is négy-öt óra körül 
kezdôdnek. Amikor viszont hétközi for-
duló van a bajnokságban, akkor csak 
késôn, este nyolc után lépünk pályára. 
Debora ekkor már otthon készülôdik az 
anyukájával a lefekvéshez.

Sportoló szülôk gyermekeként nem 
lepne meg, ha szeretné a labdát.
Persze szereti, barátkoznak egymással 

– jegyezte meg mosolyogva a Barcelona 
játékosa. Éppen néhány hete írattuk be 
teniszre, nagyon szereti, jól áll az ütô a 
kezében, egyelôre élvezi a játékot. Ter-
mészetesen nem erôltetünk neki semmit, 
azt szeretnénk, ha több sportágat is meg-
ismerne. Ha majd nagyobb lesz, akkor 
eldönti, hogy mi az, ami szeretne csinálni.

Milyen óvodát választottatok neki?
Debora egy angol nyelvû óvodába jár, 

ahol nyolcvan százalékában angolul tart-
ják a foglalkozásokat, a többi húszban 
pedig hol katalánul, hol spanyolul. Itthon 
természetesen magyarul beszélünk egy-
máshoz, így most egyszerre négy külön-
bözô nyelv van a fülében és a szájában. 
Ebben a korban persze még elôfordul, 
hogy keveri ôket, de a tanárai nagyon 
meg vannak vele elégedve. Azt mondják, 
hogy nagyon fogékony, és gyorsan tanul.

Néhány nappal ezelôtt rendezték 
meg a spanyol labdarúgó bajnokság 
szuperrangadóját, a Barcelona-Real 
Madrid mérkôzést. Az El Clásicot 
élôben nézted meg, vagy inkább a 
kényelmesebb megoldást, az ottho-
ni fotelt választottad?
Néhány barátom meglátogatott Ma-

gyarországról, velük mentem ki a sta-
dionba. Nem bántam meg, mert óriási 
mérkôzés volt, ráadásul csaknem száz-
ezer szurkoló volt kint a Nou Campban, 
szenzációs hangulatot varázsoltak. A 
meccs után még segítettem a barátoknak 
néhány autogramot is begyûjteni, ezért 
számukra még nagyobb élmény volt a 
barcelonai kirándulás.

A csapat öltözôjében is téma volt 
a derbi?
A meccset megelôzô napokban minden 

újság és televízió csatorna a Barca-Real-
lal foglalkozott, természetesen mi is 
figyelemmel követtük az eseményeket. 

Rendeztünk is egy házi bajnokságot, öt 
euróért lehetett tippelni, hogy mi lesz a 
mérkôzés végeredménye. Mondanom sem 
kell, hogy az 5-0-ás Barcelona gyôzelmet 
senki sem találta el, így a befolyt összeg 
maradt a csapatkasszában.

És te mit írtál a cetlire?
2-1-es hazai sikert tippeltem. A szü-

netben még jól álltam, hiszen a Barca 
akkor 2-0-ra vezetett, így már csak egy 
madridi gól hiányzott volna a verseny 
megnyeréséhez. Persze végül nem bán-
tam, hogy nem gyôztem, hiszen a Mes-
siéktôl kapott gálaelôadás kárpótolt érte.

Ilyenkor mennyire „ôrül meg” a 
város?
A Real Madrid elleni mérkôzéseket 

mindig kiemelt figyelem övezi, kosár-
labdában is, de a focifanatikusoknak ez 
az év meccse. Mindenki Barca gyôzelmet 
várt, de ilyen nagyarányú sikerre senki 
nem számított. Meg is lett az eredménye, 
hiszen a szurkolók a meccs után hajnalig 
tartó bulit tartottak a városban.

Idehaza már minden bevásárló-
központban, üzletben és az utcákon 
is érezhetô, hogy három hét múlva 
itt a karácsony. Barcelonában is 
érezhetô már az ünnepi hangulat?

Persze, itt is szinte minden arról szól. 
Az utcákat már feldíszítették, ha lemegy 
a nap, akkor pedig fényárban úszik a 
belváros. Szerencsére a hideg idô még 
nem érkezett meg, hiszen ma délután is 
sütött a nap, tizennégy fok volt.

A helyiek milyen sûrûn élnek át 
fehér karácsonyt?
Barcelona környéke nem arról híres, 

hogy sokat esik a hó, sôt nagyon ritkán 
havazik. Idén viszont február-március 
környékén hatalmas mennyiségû hó 
hullott. Ez a városban nem kis káoszt 
okozott, hiszen többek között hókotrók 
sem álltak a rendelkezésre. Egész egy-
szerûen azért, mert eddig még nem volt 
rá szükség.

A korábbi években többször is elô-
fordult, hogy a két ünnep között is 
rendeztek bajnoki fordulót Spanyol-
országban. Idén a családoddal hol 
ünneplitek a karácsonyt?
Most december 19-én lesz az utolsó 

mérkôzésünk az Asobal ligában, ez azt 
jelenti, hogy egy nappal késôbb már 
mindenki mehet a jól megérdemelt pi-
henôjére. Úgy tervezzük, hogy haza-
megyünk Magyarországra, és otthon, 
családi körben együtt ünnepelünk majd.

Minden évben tapasztalható, hogy 
az autósok egy részét fölkészületlenül 
éri a tél. Sem autójuk mûszaki állapo-
ta nem megfelelô, sem a sofôrök veze-
tési technikája nem alkalmazkodik a 
megváltozott körülményekhez. Az elsô 
lépés tehát, hogy az autót készítsük föl 
alaposan a télre. A következô, hogy el-
indulás elôtt, különösen, ha hosszabb 
út áll elôttünk, tájékozódjunk a menet 
közben várható idôjárási viszonyokról. 
Az sem szégyen, ha valaki tanpályán, 
vagy nagyobb parkolóban teszteli autója 
menettulajdonságait. Induláskor néhány 
erôsebb fékezéssel és határozottabb kor-
mánymozdulattal gyôzôdjünk meg az út 

állapotáról, menet közben azonban éppen 
a hirtelen manôvereket, célszerû kerülni. 
A normál útviszonyok között megszo-
kottnál legalább háromszor, négyszer 
nagyobb követési távolságot jó tartani. 

Ha valóban nagy hó esik, jobb otthon 
hagyni az autót, de ha mindenképpen 
útnak kell indulni, tegyük ezt lehetô-
leg a fôutakon, melyeket elsôként tisz-
títanak meg a szakemberek. Nem baj, 
ha elakadás esetére van nálunk lapát, 
némi homok és hólánc. Tankoljuk tele 
az autót elindulás elôtt, hogy ha vesz-
tegelni kényszerülünk, tudjuk fûteni 
az utasteret. Az öltözködésnél a kinti 
viszonyokat vegyük figyelembe, hiszen 
megeshet, hogy el kell hagynunk az au-
tót, vagy valamilyen okból nem tudunk 
fûteni. Ha út közben bajba kerülünk, a 
tûzoltóság 105-ös segélyhívó számát 
érdemes tárcsázni.

magyar CSapatKapitány Katalóniában

KözleKedéS téli idôben
Novemberi lapszámunkban írtunk arról, hogy milyen szempontok szerint 

érdemes autónkra téli gumit választani, és hogy mire kell figyelni, ha már 
van téli abroncsunk. A téli gumi azonban csak az egyik feltétele a biztonsá-
gos közlekedésnek téli útviszonyok között.

FELKÉSZüLETLENüL VESZÉLyES

Nagy László (29) talán az egész világon az egyik legismertebb szegedi származású sportoló. A klasszis kézilab-
dázó 2000-ben igazolt el Spanyolországba, a Barcelona együtteséhez, azóta is a katalán fôvárosban él feleségével, 
Erikával és három esztendôs kislányával, Deborával. A Tisza Volánnál nevelkedett Nagy László szeptemberben 
már tizenegyedik (!!!) szezonját kezdte el a világhírû sztárklubnál, ráadásul a nyáron óriási megtiszteltetés érte, 
hiszen társai ôt választották meg csapatkapitánynak. Az egyszeres BL gyôztes, kétszeres spanyol bajnok és négy-
szeres spanyol kupagyôztes jobbátlövô az elmúlt szûk másfél évben azonban nem csak sportteljesítménye miatt 
került a hazai újságok címlapjára, hanem azért, mert 2009 júniusa óta nem lépett pályára a magyar válogatottban. 
A Pick korábbi profija november 2-án egy nyílt levélben tájékozatta a közvéleményt arról, hogy miért nem szerepel 
a nemzeti együttesben (nem profi körülmények, biztosítási problémák; a szerk.). A szegedi kötôdésû világklasszis 
elôtte és azóta sem nyilatkozik a válogatottságról, bármilyen más témában viszont – ahogy korábban is – szívesen 
áll az újságírók rendelkezésére. Az ünnepek közeledtével mi is megkerestük Nagy Lászlót. A 29 esztendôs sporto-
ló többek között mesélt nekünk a csapatáról, a családjáról, a barcelonai karácsonyról, valamint a november 29-i 
El Clasicóról is.
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Pályázatok segítik Újszentiván fejlô-
dését. A község lakosai várhatóan már 
az adventi idôszakban birtokba vehetik 
a Civil Házat és hamarosan a település 
80%-a csatornázott lesz- mondta Kovács 
Gábor, a két projekt vezetôje. 

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési 
és urbanisztikai Nonprofit Kft. Szegedi 
Irodája közremûködésében a Civil Ház 
felújítása, mint közösségi tér 50 millió 
forint támogatásban részesült a Dél- Al-
földi Operatív Program pályázatán. Az 
önkormányzat 10.284.349.- önerô bizto-
sításával létrehozott egy multifunkciós 
épületet, amelyben egy 115 négyzetméte-
res rendezvényteret, egy teakonyhát, két 
irodát és egy foglalkoztatót alakított ki 
a beruházó, továbbá akadálymentesített 
mosdókat. A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat Településelôkészítô Alapjára 
is pályázott Újszentiván, ami az építési 
engedély és kiviteli tervek finanszírozá-
sára irányult. Minderre 2.350.000 forint 
támogatást nyert a község, amelybôl 
625.000 forint a település önerôként 
biztosított. 

A tervek elkészülte után benyújtotta az 
önkormányzat a közösségi terek fejlesz-
tésére irányuló pályázatokat, amelyen a 
már korábban említett 50 millió forint 

támogatást nyújtott a VÁTI Nonprofit Kft- 
fogalmazott a projektvezetô. Az önerô 
mértékén az önkormányzat enyhíteni 
kívánt, ezért a belügyminisztériumhoz, 
az Eu Önerô Alaphoz is pályázott, ami 
a 10.284.349.-önerôt további 2,6 millió 
forinttal támogatta, csökkentette - tette 
hozzá Kovács Gábor.

A mûszaki átadás- átvétel idén augusz-
tus végén történt meg, jelenleg folyik a 
használatba vételi engedélyeztetés, ami 
várhatóan még novemberben lezárul és 
a karácsonyi ünnepek elôtt már birtokba 
vehetik az épületet a helyiek. Kovács 
Gábor projketvezetô kiemelte, hogy a 
beruházásnak köszönhetôen a civil szer-
vezetek által is használható közösségi tér 
jött létre a település szívében. 

A régi épület átalakítása, felújítása és 
a hozzá kapcsolódó melléképület megépí-
tése januárban kezdôdött, tehát kevesebb, 
mint egy év alatt épült meg. 

Újszentiván község önkormányzata a 
Dél- Alföldi Operatív Program belterületi 

csapadék- és belvízelvezetési projektjé-
re is benyújtotta pályázatát, az elsô és 
második ütem megvalósítására. A teljes 
projekt 144.430.000 forint, ebbôl a Dél- 
Alföldi Regionális Fejlesztési ügynökség 
Nonprofit Kft. 129.987.000 forint támoga-
tásban részesítette a települést, amelynek 
köszönhetôen Újszentivánon 5581 méter 
vízelvezetô csatorna épül ki. A Damjanich 
utca mellett jelenleg további két utcá-
ban folynak az építési munkálatok. 
A projekt 2010. szeptember 09- én 

kezdôdött 

és várhatóan 2011. május 02-án fejezô-
dik be, míg a pályázat teljes lezárása – a 
tervek szerint – 2011. augusztus végére 
várható. A munkálatok végén a település 
80%- a csatornázott lesz és megoldódik a 
több éve húzódó belterületi csapa-

dék- és belvízelvezetési 
probléma.

A forralt bor megfoghatatlan kategória. 
A népi hagyományok, az ôsi receptek, a 
tájanként eltérô szokások és nevek alap-
ján csupán egyet állíthatunk biztosan. 
Mindegyik meleg, és mindegyikben van 
bor. Hogy azon kívül még mi mindent 
tesznek bele? Fûszerek sokaságát, cukrot, 
gyümölcsöket, sôt azok levét, magokat, 
stb. Lehet továbbá vízzel vagy teával 
hígítani, de azt sem tiltja törvény, hogy 
éppen ellenkezôleg különbözô erôs, ízes 
vagy édes szesznemûvel dúsítsák alko-
holtartalmát és hatásosságát. A forralt 
borok készítésénél az elsô és legfontosabb 
szempont, hogy kifogástalan minôségû, 
mellékíztôl mentes bor legyen az alap. A 
bor fajtájának kiválasztásának csak az 
ízlésünk szab határt, erre iránymutató 
szabály nincs. Nézzünk egy-két receptet, 
hogy otthon saját kezûleg is elkészíthes-
sük e nemes ital meleg változatát.

A klasszikus forralt bor alaprecept
Hozzávalók: 1 l vörös vagy fehérbor, 

8 dkg cukor, 1 rúd fahéj, 5 szegfûszeg, 
két szegfûbors, fél citrom

Elkészítés: A bort és a többi hozzávalót 
üvegedénybe öntjük, majd forráspontig 
hevítjük (ne forraljuk, mert az árt a bor 
aromájának), majd belekarikázzuk a cit-
romot és csészékbe öntve forrón tálaljuk.

A pikáns és gyógyító forralt bor
Nátha ellen nagyon jó a következô 

recept, melyet a magyar népi konyha 

hagyományozott az utókorra. Zsebkendôt 
is adjunk hozzá!

Hozzávalók: 1 l vörösbor, 8 dkg cu-
kornak megfelelô méz, 1 rúd fahéj, 5 
szegfûszeg, 1 teáskanál erôs Pista (vagy 
egy félbevágott cseresznyepaprika, vagy 
chili)

Elkészítés: A bort és a többi hozzávalót 
üvegedénybe öntjük, majd forráspontig 
hevítjük (ne forraljuk, mert az árt a bor 
aromájának), majd belekarikázzuk a cit-
romot és csészékbe öntve forrón tálaljuk.

Gyümölcsös forralt bor
Hozzávalók: Fél üveg vörösbor, fél liter 

szôlôlé, 3 szegfûszeg, 1 rúd fahéj, cukor, 
vagy méz, 1-2 narancs héja, esetleg a 
leve is

Elkészítés: A bort a szôlôlével fel-
forraljuk, belerakjuk a fûszereket és a 
narancshéj felét. Kicsit állni hagyjuk, 
majd édesítjük. Aki szereti, tehet bele 
a narancs levébôl is. Almakarikákkal 
forrón kínáljuk.

Aszalt gyümölcsös forralt bor
Hozzávalók: 1 l vörösbor, 1 narancs, 3 

szegfûszeg, 2 darabka fahéj, 1 kiskanál 
reszelt gyömbér, 5 dkg mazsola, 5 dkg 
vegyes aszalt gyümölcs (alma, szilva, 
meggy), 15 dkg kockacukor, 1 kis po-
hárka rum

Elkészítés: A narancsot meghámozzuk 
(a fehér belsejét kikaparjuk!), kis darabka 
héjat félreteszünk, majd a gyümölcshúst 
vékony karikákra vágjuk. A fûszereket 
és a félretett narancshéjat sûrû vászon-
darabkába kötjük, és benedvesítjük. 
A mazsolát és az aszalt gyümölcsöket 
megmossuk. A bort zománcozott vagy 
rozsdamentes lábasba öntjük, hozzá-
adjuk a kockacukrot és a fûszereket. 
Lassú tûzön felforraljuk, míg a tetején 
fehér hab keletkezik (a habot kanállal 
leszedjük). Hozzáöntjük a rumot, bele-
tesszük az aszalt gyümölcsöt, a mazsolát, 
jól összekeverjük és meleg helyen állni 
hagyjuk, hogy az ízek jól összeérjenek 
(kb. 20 perc). Eltávolítjuk a fûszeres 
csomagocskát, a poharak aljára egy-egy 
szelet narancsot teszünk, és ráöntjük az 
aszalt gyümölcsös forró italt.

Recept

Forralt bor

KéSz a Civil ház éS épülneK a CSatornáK
Fejlesztések a Kistérségben

KorSzerûSödô Könyv-
táraK a KiStérSégben

Fejlesztések a Kistérségben

Épp’ jókor kíváncsiskodtunk Sándor-
falván, ahol a könyvtár jelentôs átalaku-
láson megy keresztül. A Budai Sándor 
Kulturális Központ, és benne a könyvtár 
igazgatja Gajdosné Pataki Zsuzsanna. 
Fölidézte, hogy a közel 14 ezer kötetes 
bibliotéka korábban az idôsek napközi 
otthonával mûködött egy épületben. Az 
önkormányzat sikeresen pályázott egy-
részt új otthon építésére, másrészt a régi 
épület fölújítására. Az idôsek már birtok-
ba vették új intézményüket, a könyvtár 
pedig immár „elnyújtózhat” a régi ház-
ban. A megújult bibliotéka hivatalos 
átadása december 30-án lesz, az olvasók 
pedig január elsô hetétôl vehetik birtokba 
a könyvtárat, mely addig viszont zárva 
lesz. A kötetek méltóbb körülmények 
közé kerülnek, és az állomány gyarapí-
tásához is lesz elég hely.

Nem csak tágasabb lesz a könyvtár, de 
számítógépes hálózat is épül. Szintén pá-
lyázati forrásból sikerült vásárolni hét új 
számítógépet. Eddig csak két computere 
volt a könyvtárnak, de ezeket az olvasók 
nem használhatták. A fejlesztés nyomán 
a könyvtárban e-Magyarország pont is 
mûködik majd. Az olvasók a számítógépe-
ken nem csak internetet használhatnak, 
de kereshetnek a könyvtár adatbázisában 
is. A bibliotékának lesz weboldala is egy 
sor korszerû szolgáltatással.

Az internet hozzáférés nyomán az 
igazgató a látogatószám növekedésére 
számít, igaz, olvasó eddig is akadt bôven. 
A munka mellett tanulók körében igen 
nagy igény mutatkozik a könyvtárközi 
kölcsönzésre, amiben az a jó, hogy a 
szükséges kötetekért nem kell például 

Szegedre utazni: a sándorfalvi bibliotéka 
kölcsönkéri azokat a megyeszékhelyi 
intézményektôl. Rendszeres látogatója a 
könyvtárnak szinte minden korosztály, 
és valószínûleg még többeket sikerül 
majd becsalogatni az olvasást népsze-
rûsítô rendezvényekkel, melyekre egy 
újabb nyertes pályázat ad lehetôséget.

A 7400 kötetes dóci könyvtár a tele-
pülés legidôsebb épületében mûködik. 
A házat, mely volt paplak és húsbolt is, 
2006-ban 16 milliós pályázati forrásból 
újították föl. A könyvtár fejlesztésére Sán-
dorfalvával közösen sikerült pályázati 
forrást nyerni – meséli Magyari-Kossa 
Enikô könyvtáros. A pénzbôl három 
számítógépet, CD- és DVD lejátszókat, 
fejhallgatókat, egy fénymásoló-nyomtatót, 
a látássérülteknek felolvasógépet vásá-
roltak, a hallássérültek segítésére pedig 
indukciós hurkot építettek be. Dócon az 
olvasók mintegy fele gyermek, de az 

internet elérhetôség miatt minden kor-
osztály megfordul a hét 3 napján, össze-
sen 20 órában nyitva tartó bibliotékában. 
Dócon is rendszeresen szerveznek író-ol-
vasó találkozókat, könyvbemutatókat, a 
gyerekeknek bábelôadásokat. 

Még fejlesztés elôtt áll Kübekháza 
könyvtára, mely a polgármesteri hiva-
tal épületében mûködik. A könyvtáros, 
Csáki Józsefné délutánonként, napi négy 
órában várja az olvasókat, de ha szüksé-
ges, délelôttönként is kinyitja a biblio-
tékát. 10 ezer kötet található itt, ezeket 
leginkább az általános iskolás korosztály, 
és a nyugdíjasok forgatják. A könyvtár 
e-Magyarország pontként is mûködik, 
három számítógépen érhetô el az in-
ternet. Ezt a lehetôséget viszont szinte 
minden korosztály kihasználja, hiszen 
a világháló például a munkahelykere-
sésben is segít. A könyvállományt még 
kézi katalógussal kezelik, de a szegedi 
Somogyi-könyvtár segítségével várha-
tóan 2011 elsô felében számítógépre 
viszik a könyvek adatait. A kübekházi 
könyvtár közösségi térként is mûködik, 
hiszen keddenként itt tart fogadóórát a 
falugazdász, és ide szervezik az önkor-
mányzat rendezvényeinek egy részét is. 

Novemberben írtunk arról, hogy az algyôi könyvtár egy, a szegedi Somo-
gyi-könyvtár vezette konzorcium tagjaként jelentôs korszerûsítéseket hajthat 
végre uniós forrásból. Úgy gondoltuk, végigjárjuk a szegedi kistérség többi 
településének könyvtárait is, megkérdezve, milyen szerepet játszanak a bib-
liotékák az adott közösség életében. Háromrészes körképünk elsô darabja 
következik, melyben Sándorfalva, Dóc és Kübekháza könyvtárait mutatjuk be.
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