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PolgármeStereK a 2011-eS KöltSég-
vetéSrôl éS az idei KilátáSoKról

Elfogadták a települések képviselô-testületei a 2011-es költségvetést. Ezzel 
kapcsolatban kérdeztük Algyô, Tiszasziget és Újszentiván polgármesterét: 
náluk mennyi a büdzsé fôösszege és hiánya, milyen racionalizálási lépéseket, 
takarékossági intézkedéseket tettek, illetve tesznek, valamint mit jelöltek 
meg az idei év legfontosabb feladataként, céljaként?

Algyô idei költségvetésének fôösszege 
3 milliárd 519 millió forint, amibôl – 
Herczeg József polgármester elmondása 
szerint – 1 milliárd 700 millió forint a 
korábbi évek megtakarítása. Ebben ben-
ne van az új iskola építésének 1,7 milliárd 
forintos költsége is. Herczeg elmondása 
szerint a költségvetésben nincs hiányuk. 
Van viszont 3 millió 767 ezer CHF hite-
lük, ugyanis korábban az iskola építési 
költségeinek fedezésére svájci frank 
alapú kötvényt bocsátottak ki, melynek 
törlesztését 2013-ban kell megkezdeni. 
Addig a kamatokat fizetik vissza.

Algyô: EnErgiATAkArékosság 
mindEnEkElôTT

– A pazarlás megszüntetése minden 
települési önkormányzatnak elsôrendû 
feladata, így Algyônek is. Mi az ener-
giával szeretnénk takarékoskodni. Az 
önkormányzati intézményekben már 
kicseréltük a nyílászárókat. Tervezzük, 
hogy két olyan, 85 százalékos támogatási 
intenzitású pályázaton is indulunk, ahol 
a napenergia hasznosítása a cél. Egyrészt 
a községháza, az óvoda és a Borbála für-
dô tetejére telepítenénk összesen 500 
négyzetméteren napelemeket, valamint 
egy 1 hektáros területen is hasznosíta-
nánk a napenergiát. Az itt termelt ener-
giát értékesítenénk az EDF Démásznak, 
ami számításunk szerint éves szinten 
18 millió forint bevételt jelentene. Az 1 
hektáros területet szakértôk bevonásával 
jelöljük ki. Jelentôs megtakarítást jelent 
majd, hogy az új iskolát már nem gázzal, 
hanem geotermikus energiával fûtjük. 
Terveink szerint két éven belül gáz he-
lyett termálenergiát használunk majd 
minden önkormányzati intézménynél és 

120 lakásnál is – mondta Algyô polgár-
mestere. Az év legfontosabb feladataként, 
céljaként az új iskola építésének biz-
tonságos befejezését tûzték ki célul. Ez 
megvalósult. A település népességének 
megtartása és gyarapítása érdekében 
a közeljövôben 25 közmûvesített telket 
alakítanak ki. A közelmúltban 17 telket 
már eladtak a Tiszavirág utcában és 17 
újabb telek eladása van folyamatban. 
Tervezik a motocross pálya felújítását 
és egy Ladacross pálya idetelepítését. – 
Gondolunk az idôsebbekre is, hiszen a 
2 kilométeres Tisza-parti erdei sétautat 
meghosszabbítjuk 1 kilométerrel. Az új 
települési centrumban nyáron fejezzük 
be az út- és járdaépítést. Az év második 
felében pedig felújítjuk a Nyírfa, Berek, 
Egri és Kikelet utca burkolatát. Tovább-
ra is várjuk az algyôiek javaslatait a 
fejlesztési elképzeléseikrôl, hiszen a 
szlogenünk: Találjuk ki együtt Algyôt! 

– mondta Herczeg József polgármester.

TiszAszigET: szigor A hiTEl-
fElvéTElbEn

Tiszasziget idei költségvetésének fô-
összege 184 millió 329 ezer forint. A 
büdzsé hiánya 23,7 millió forint. Bo-
dó Imre polgármester elmondta, hogy 
minden évben pályáznak „önhikis” tá-
mogatásra. – A helyzetet úgy lehetne 
elemezni, hogy az önkormányzatok mi-
lyen feladatokat látnak el, illetve milyen 
arányban finanszíroznak feladatokat 
állami normatívából és helyi adóból. A 
parlament elôtt van az önkormányzati 
rendszer átalakításáról szóló vitaanyag. 
Fontos, hogy nem szabad összekeverni 
az államigazgatási feladatokat az ön-
kormányzati, települési politikával. Én 

arra készítem fel a képviselô-testületet, 
hogy új felállásban fogunk mûködni 
a jövôben. Nem vágunk például bele 
felesleges beruházásokba, és nagyon 
szigorúan kezeljük az önkormányzat 

hitelfelvételeit. Mert csak azért nem 
fejlesztünk, hogy fejlesszünk! Tanulni 
kell az elôzô évekbôl, hiszen a kialakult 
helyzet az elmúlt nyolc esztendô év rossz 
gazdálkodásának következménye. Ekkor 
ugrott ugyanis meg az államadósság 8 
ezerrôl 22 ezer milliárd forintra – mondta 
Bodó Imre polgármester és országgyûlési 
képviselô, aki hangsúlyozta: az energia-
takarékosság Tiszaszigeten is elsôrendû 
szempont. – A kötelezô önkormányzati 
feladatokat továbbra is ellátjuk, ám az 
önként vállalt feladatokat karcsúsítjuk. 
Így például az eddigi három helyett csak 
egynapos lesz a falunap, csökkentjük a 
rendezvényeink számát és a sportcélú 
kiadásokat is – hangsúlyozta Tiszasziget 
elsô embere. – A mûködôképességünket 
úgy kívánjuk fenntartani, hogy az ne 
járjon hitelfelvételekkel. Ez elsôdleges 
szempont az idei esztendôben. Fontos-
nak tartjuk, hogy még ebben az évben 
megépüljön a Szeged és Novi Knezevac 
közötti kerékpárút, ami európai minôsé-
gû szolgáltatást nyújt. Jelenleg mintegy 
40 százalékos a csapadékvíz-elvezetô 
hálózat kiépítettsége a településen. Ezt 

a rendszert szeretnénk bôvíteni, fejlesz-
teni, lévén, hogy Tiszasziget az ország 
legmélyebb pontja, s komoly károkat 
okozhat az állami és magánvagyonban 
egy nagyobb esô vagy több napig tartó 
esôs idôszak. Azon vagyunk, hogy ne 
presztízs beruházásokat, hanem olyan 
fejlesztéseket végezzünk el, amelyek 
jobbá teszik és javítják a tiszaszigetiek 
életét, komfortérzetét – hangsúlyozta 
Bodó Imre.

ÚjszEnTiván: középponTbAn 
A munkA

Újszentiván 2011. évi költségvetésének 
fôösszege 631 millió 322 ezer forint. 
Putnik Lázár polgármester elmondá-
sa szerint a büdzsé hiánya jelentôsen 
megugrott az elôzô évek áthúzódó kö-
telezettségei miatt. Jelenleg a mûködési 
hiány 100 millió 544 ezer forint. – A 
hiány javarésze az elôzô év maradványa, 
amelyben még sajnos benne van a 2006 
év eleji pályázatból eredô visszafizetési 
kötelezettség több mint 20 millió forintja. 
A kistérségi iskolai elszámolást követôen 

eltérô állaPotoK
biztató helyzet a 4-es v ill amos vonal á n

A felújítás különbözô szakaszain más-más fázisában jár a munka a 4-es 
villamos vonalán, miközben a kivitelezô tartja az ütemtervet. A következô 
idôszakban ismét rövid idejû lezárásokra kell számítani a józsef Attila su-
gárút keresztutcáinál, és terelésekre kell készülniük a közlekedôknek az 
érintett sugárút és a brüsszeli körút keresztezôdésénél.

Eltérô képet mutatnak a 4-es villa-
mos vonal egyes szakaszai. A Tarjáni 
végállomástól a Gyevi utcáig már le-
fektették az új síneket, és zúzottkôvel 
töltik fel a vágányzónát. Néhol már a 
felsôvezeték-tartó oszlopok is a helyük-
re kerültek, ott jártunkkor több darus 
kocsi is dolgozott a sínek között. A Gye-
vi utcai csomóponttól több helyen az 
alapbeton építését végzik, a munkálatok 
elôrehaladtával a József Attila sugárút 
keresztutcáinál a zúzottkôvel kiépített 
ideiglenes áthajtókat fel kell bontania a 
kivitelezônek.

A kisebb mellékutcáknak a lezárása 
illetve megnyitása folyamatosan történik, 
ezek a lezárások nem tartanak sokáig. A 
Hattyú utcánál ismét van egy ismeretlen 
közmû probléma, ezért kicsit elhúzódik 
az építkezés, de ott is folyamatosan ha-
lad a kivitelezés - adott tájékoztatást 
az aktuális építési fázisról dr. Németh 
Zoltán Ádám, a Szeged Pólus Fejlesz-

tési Nonprofit Kft. projektmenedzsere. 
A kivitelezô továbbra is tartja magát a 
megállapodáshoz, hogy a beruházás so-
rán nem zárnak le két szomszédos utcát 
egyszerre - tette hozzá.

A Rózsa utcai keresztezôdésnél már 
jó ideje zavartalanul lehet autózni, a 

tömegközlekedôknek viszont nem árt 
tájékozódni az ideiglenes megállóhe-
lyekrôl. A csomópontban egy elôre gyár-
tott sínelemet helyeztek a zúzottköves 
vágányzónába. Hasonló megoldást fognak 
alkalmazni a Brüsszeli körúti kereszte-
zôdésben is.

Az elôre gyártott elemeket szabályo-
zott gyári körülmények között lehetett 
elkészíteni, a minôsége jobb, tartósabb, 
a pályaszerkezet is olyan, hogy nagyobb 
forgalmi terhelést bír el, emiatt válasz-
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Kistérség települései

Oktatás Fejlesztések a Kistérségben

az önkormányzatnak a tavalyi évre fi-
zetendô kötelezettsége közel 25 millió 
forint – mondta Újszentiván elsô embere, 
aki hangsúlyozta: a takarékosságot ille-
tôen, amit csak lehetett, már megtettek, 
csökkentették a mûködési kiadásaikat. – 
Tavaly a fenntartási költségek aránytalan 
nagysága miatt rákényszerültünk arra, 
hogy az iskolánkat egyházi fenntartásba 
adjuk. A szeged-csanádi egyházmegye 
segítô kezet nyújtott, így nem kellett 
bezárni az iskolánkat. A település a be-
ruházásokkal kapcsolatosan törekszik 
arra, hogy az akadálymentesítésen kívül 
a fenntartási költséget csökkentô, ener-
giatakarékos szemléletet alkalmazza. 
Ezáltal csökkentve – legfôképpen – a 
fûtés költségét. Terveink között szerepel 
a közvilágítás korszerûsítése is, hiszen 

a település közvilágítása éves szinten 
több mint 4,5 millió forintba kerül – fo-
galmazott Putnik Lázár, aki az idei év 
legfontosabb feladatának azt tartja, hogy 

– a mûködôképesség megôrzése mellett 
– a közmunkaprogram segítségével mun-
kát adjanak az embereknek. – Sajnos ez 
a közmunkaprogram jelen pillanatban 
nem úgy segíti a rászoruló családokat, 
munkanélkülieket, ahogyan az mini-
málisan elvárható lehetne, ezért egyre 
többen fordulnak az önkormányzathoz 
különbözô segélyekért lakásfenntartási 
támogatás és egyéb jogcímen, mert már 
azt a kis rezsit sem képesek kifizetni, ami 
csak és kizárólag a megélhetésükhöz 
szükséges. Az önkormányzat 2010-ben 
28 millió 81 ezer forintot – amibôl 5 mil-
lió 468 ezer forint volt az önerô – költött 
közfoglalkoztatásra. 2011-ben eddig 2 

millió 515 ezer forintot – amibôl 293 
ezer forint volt az önerô – költöttek köz-
foglalkoztatásra, tekintettel arra, hogy 
csekély állami szerepvállalással az ön-
kormányzat önerôbôl nem képes sok 
embert foglalkoztatni. Odáig jutottunk, 
hogy szinte naponta kopogtat be valaki 
azért, hogy legalább 4 órában foglalkoz-
tassuk. Kérdezem én, mire elég 30 ezer 
forint egy hónapban? – tette fel a kérdést 
Putnik Lázár, aki elmondta még, hogy 
az idei esztendô céljai között szerepel 
a megkezdett projektek megvalósítása, 
így a Szeged és Novi Knezevac közötti 
kerékpárút megépítése, melynek Újszen-
tiván volt a kezdeményezôje. Céljuk még 
a gondozási központ felújítása és ifjúsági 
szálláshely kialakítása, s a bölcsôde épí-
tését is szeretnénk megkezdeni, illetve 
befejezni ebben az évben. 

Folytatás a 1. oldalról

PolgármeStereK a 2011-eS KöltSég-
vetéSrôl éS az idei KilátáSoKról

Újszentiváni Községháza

algyô új iSKolája
minden szin ten szin te minden

Új sorozatot indítunk: minden hónapban bemutatunk egy, az adott te-
lepülés számára fontos beruházást, fejlesztést. Az elsô részben Algyô új 
iskoláját vettük górcsô alá. Az intézmény Algyô történetének eddigi legna-
gyobb beruházása. A kivitelezô, a strabag és a délút alkotott sTrAdEl 2010 
konzorcium már átadta a kulcsokat az önkormányzatnak. Az új települési 
központban 1,7 milliárdból felépített intézményben 16 osztályterem, 7 szak-
tanterem, 488 négyzetméteres aula, 100 fôs étterem, 1310 négyzetméteres 
tornacsarnok, igazgatási és orvosi szobák kaptak helyet. A fehér ignác ál-
talános iskolához 50 parkoló és 150 kerékpártároló is tartozik.

A 2009 tavaszán indult 1,7 milliárd 
forintos beruházásból 200 millió forint 
volt az uniós támogatás, 1,5 milliárd 
forint pedig az önkormányzati önerô. 
Ezzel országos viszonylatban is egye-
dülálló építkezés valósult meg Algyôn, 
a Sport utca 5. szám alatt. Hogy milyen 
körülmények között tanultak eddig az 
algyôi iskolások, arról Iván Zsuzsanna 
iskolaigazgatóval beszélgettünk, akivel 
összehasonlítottuk a jelenlegi és az új is-
kola paramétereit. – Jelenleg 4 épületben, 
az edzôteremmel együtt 21 helyiségben 
tanul külön 302 alsós és felsôs, akik egy 
30 férôhelyes ebédlôben étkeznek. Most 
csak a kémiateremhez tartozik szertár, s 
a gyerekek a folyosón vagy a teremben 
hagyják a felszereléseiket. Szeptember-
tôl az új iskolában már együtt lesznek 
az alsósok és a felsôsök, s mind a 302 
gyermeknek külön szekrénye lesz. Az új 
intézményben 16 osztályterem, 7 szertár-
ral ellátott szaktanterem, 1 fejlesztô- és 
1 csoportszoba, valamint könyvtár, 488 
négyzetméteres aula, 1310 négyzetméte-
res sportcsarnok és lelátó, 100 fôs ebédlô, 
konyha és büfé, igazgatási és orvosi 
szobák kaptak helyet – mondta Iván 
Zsuzsanna, aki 1989 óta tanít Algyôn, s 
1995 óta látja el az igazgatói feladatokat. 
A komplexumban a halványzöld, sárga, 
piros és meleg barna szín dominál. Az 
aula falára plazmatévéket szereltek fel, a 
tantermek nevét Braille-írással is kiírták. 
Az iskolát úgy építették meg, hogy 480 
gyermek is kényelmesen elfér. A ház-
tartás-technika szaktanteremben a 
fiúknak satupadot, a lányoknak 
pedig tûzhelyeket építettek 
be, itt vehetnek majd fô-

zôleckéket a diákok. A számítástechnika 
szaktanteremben és a nyelvi laborban 
a legkorszerûbb szoftverek, interaktív 
táblák segítik majd a tanulást. Az igaz-
gató elmondása szerint véget értek azok 
az idôk, amikor az egyik épületbôl a 
másikba igyekvô diákoknak a veszé-
lyes úttesten kellett átkelni és aggódni 
azért, hogy beérjenek becsengetésre. 
Az iskolát termálvízzel fûtik majd. A 
könyvtárból kivitt írásokat a szabad ég 
alatt is olvasgathatják a gyerekek. De 
lesz zöldtetôs rész és biokertészet is, amit 
majd a közeli téglagyári tóból locsolnak, 
ahová ôshonos magyar halakat (vörös 
szárnyú keszeg, aranykárász, nyurga-
ponty) telepítenek. Az algyôi iskola már 
évekkel ezelôtt elnyerte az ökoiskola 
címet, s jelenleg referencia-intézmény 
jelölt, ahová már az ország minden ré-
szébôl érkeztek vendégek tanulni. Az új 
iskolában a termálenergia felhasználása 
mellett a világítást is a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelôen alakították 
ki, hiszen a vizesblokkokban mozgásér-
zékelôs a világítás, a termekhez hatalmas 
ablakokat építettek be, a tetôn pedig 
úgynevezett „sajtlyukakon” áramlik 
be a természetes fény. A bútorzat is er-
gonómikus. A direktor elmondta: szep-
tembertôl az elsôsöknek bevezetik az 
emelt szintû idegennyelv oktatást, és 
több csoportbontás is megvalósulhat. To-
vábbra is nagy hangsúlyt 

helyez-

nek a környezeti nevelésre, a számítás-
technika oktatására és az egyéni fejlesz-
tésre, tehetséggondozásra.

Herczeg József polgármester Algyô 
történetének eddigi legnagyobb beruhá-
zásaként értékelte az új iskola építését. 
Reményének adott hangot, hogy a modern 
iskola segít a népességmegtartó képesség 
növelésében és új betelepülôket is vonz 
majd a nagyközségbe. Elmondta: az ön-
kormányzat már megkapta a kulcsokat 
a kivitelezôtôl. Az iskola ünnepélyes 
átadása az augusztus 31-i tanévnyitón 
lesz. A polgármester szerint az új iskola 
bármelyik városi intézménnyel felveszi a 
versenyt, hiszen az algyôi iskola ugyan-
olyan versenyképes tudást nyújt, mint 
akármelyik városi iskola. Jelenleg sok 
algyôi gyermek tanul szegedi általános 
iskolákban, de többen jelezték, hogy az 
új iskola megnyitásával Algyôn járatják 
majd gyermekeiket iskolába, sôt, van 
olyan szülô, aki Szegedrôl hozza majd 
ide a gyermekét. 

Nem leSz  
ezer foriNt  
a cSatorNadíj
Ôsszel indulhat a sá ndorfalv i 
csator naprojek t

lakossági fórumon ismerkedhettek az érdeklôdôk sándorfalva és szaty-
maz közös szennyvízpályázatával az elôbbi településen. mint kiderült, ha 
minden jól megy, már ôsszel elkezdôdhet a munka, mely két évig tart majd, 
bizonyára kellemetlenségekkel is jár, ám ha elkészül, a két település kor-
szerû szennyvíztisztítóval és –hálózattal lesz gazdagabb.

A szennyvízpályázat elsô, elôkészítô, 
tervezési és engedélyezési szakaszában 
megvalósult lépéseket Kácsor Péter pro-
jektmenedzser mutatta be. A második 
szakasz jelenti majd a tényleges megva-
lósulást. Az elsô kapavágást legkorábban 
novemberben ejthetik meg, miután a 
közbeszerzési törvénynek megfelelôen 
kiválasztják a kivitelezôt. A szakember 
elmondta, az építkezés során a szenny-
vízaknákat az egyes telkek határaitól 
egy méterre helyezik el. Az ingatlanokon 
belüli rákötés a tulajdonosok feladata, a 
várható költség 20000-40000 forint lesz. 
Elhangzott még, hogy a szennyvíztisztító 
telep Sándorfalva és Szatymaz között, 
a vilmaszállási csatorna mellett épül. 

Bucsányi István tervezô az építkezés 
menetét vázolta. Elsôként a tisztítómûvet, 
majd az oda vezetô nyomóvezetékeket 
építik meg, és csak ezután kezdôdik az 
utcák csatornázása. A tisztítót 40, 70, vé-
gül 100 százalékos rákötéssel tesztelik. 

Elsôként a tisztítóhoz közelebbi ingat-
lanokat kötik rá a rendszerre. Az utcák 
csatornázása során ügyelnek majd arra, 
hogy a felbontás ne bénítsa meg az ott 
lakók életét. A kivitelezônek feladata lesz 
például a kukák ürítésének biztosítása. 
Bucsányi István megnyugtatta a jelenlé-
vôket, hogy a többek által vizionált ezer 
forintos víz-és csatornadíj erôsen túlzó.

Kakas Béla, Sándorfalva polgármes-
tere arra bíztatta a helyi vállalkozókat, 
hogy fogjanak össze, így jó eséllyel 
lehetnek alvállalkozók a majdani ki-
vitelezônél, és lehetnek résztvevôi a 
beruházásnak. 

Sándorfalva Szatymazzal társulva 
4 milliárd 14 millió forintot nyert el a 
szennyvízrendszer kiépítésére. Kakas 
Béla nagy eredménynek nevezte, hogy 
sok éves próbálkozás, több elutasítás 
után nyert a projekt, méghozzá úgy, hogy 
50 millió forinttal sikerült csökkenteni 
a költségeket.

ki volT fEhér ignác?
Az új intézményt fehér ignácról, 

Algyô elsô iskolaigazgatójáról, a te-
lepülés posztumusz díszpolgáráról 
nevezik el. fehér ignác feleségével 
együtt nemcsak az iskolában szer-
zett tudását kamatoztatta Algyôn, de 
a családból hozott ismereteit is meg-
osztotta a község lakóival. méhész-
kedéssel, selyemhernyó tenyésztés-
sel és kosárfonással is foglalkozott. 
fehér ignác hozzátartozik Algyô 
múltjához. Az algyôi polihisztor 
születésének 135., halálának 50. 
évfordulójára éppen idén emlékez-
nek. Az új iskola falán fehér ignác 
emléke elôtt tisztelegve emléktáblát 
is avatnak.
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Programok

tízezreK üNNePeltéK Szeged NaPját

Tízezrek ünnepeltek a Szeged napi 
rendezvénysorozaton. A szemlélôdônek 
úgy tûnt, mintha megduplázódott volna a 
város lakosságának száma. Egybefolytak 
a napok, hiszen nem csupán nappal, de 
éjszaka is ezrek sétáltak, ettek-ittak, 
mulatoztak a belvárosban. A városün-
nepen 10 nap alatt 6 helyszínen 250 
különbözô programon szórakozhattak 
a szegediek és a Szegedre látogató ven-
dégek. A Széchenyi téri borfesztiválon 
150 kiállító várta a borkedvelôket. A 
kiváló gasztronómiai fesztivál címmel 
büszkélkedô rendezvényen 119 borász 
és öt pálinkaház, valamint huszonkét 
vendéglátós – sajtos, lepényes, lángosos 
és kürtôskalácsos – kínálta portékáit. Az 

Árpád téri gasztroudvaron 32 árusnál 
lehetett finomabbnál finomabb étkeket 
megkóstolni. De gazdag programot szer-
veztek a Dóm térre is. Itt adott koncertet 
többek között a Kiscsillag és a Vad Frut-
tik zenekar, valamint Demjén Ferenc 
és Zséda. Itt mutatták be a Fogadalmi 
templomban az érdeklôdôknek Giorgio 
Vasari Angyali üdvözlet címû reneszánsz 
táblaképét, amely egykoron V. Pius pápa 
magánkápolnájának dísze volt. Az ünne-
pi alkalomból átkeresztelték az alkotást: 
Szegedi Angyali Üdvözlet címmel került 
be a mûvészettörténetbe. A Dóm téren 
szlovák, örmény, bolgár, lengyel, német 
és görög nemzetiségek folklórmûsorát 
is láthatta a nagyérdemû, de itt léptek 

fel a fúvós és big band együttesek is. A 
szegedi hídivásár az ország legnagyobb 
kézmûves seregszemléjévé nôtte ki ma-
gát az évek alatt. Több mint 200 árus 
kínálta portékáit a Belvárosi hídon, a 
Híd és Oskola utcán, ahol szombaton 
és vasárnap alig lehetett lépni a tömeg 
miatt. Tízezreket vonzott ugyanis az 
Ördögszekér szervezte hídivásár, amely-
re rengeteg érdeklôdô érkezett az ország 
minden részébôl és külföldrôl. Csakúgy 
repkedtek az angol, német és francia 
szavak a vásárban, ahol egyebek mel-
lett kínáltak különleges borlekvárokat, 
szebbnél szebb ékszereket, ruhákat és 
lábbeliket, de hangszereket, játékokat 
és használati cikkeket is lehetett vásá-

rolni. A híd újszegedi végén felállított 
színpadon egymást váltották a fellépôk. 
Bemutatkozott itt Ágoston Béla (sza-
xofon, hegedû, brácsa, dorombének és 
kecskeduda) új formációjával, de Murányi 
Tóni zenekarát is hallhatták a vájtfülû 
zenerajongók.
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Fejlesztések Szegeden

Kultúra

Közlekedés

ôSztôl megSzûNhet-
NeK a reggeli dugóK 
a BelvároSi hídoN
júniusban elkezdÔdik a felújítás az újszegedi lehajtónál.

Tömegközlekedési sáv, forgalomfüggô lámparendszer, állandó kamerás 
megfigyelés segíti szeptembertôl a közlekedôket a belvárosi híd újszegedi 
hídfôjénél. A „szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése” projekt része-
ként mintegy 244 millió forintos beruházást bonyolítanak le a nyár folyamán.

Az Újszegeden lakóknak biztosan, 
de talán valamennyi szegedinek egy-
szer-egyszer már meg kellett birkóznia 
a feladattal: a reggeli csúcsforgalomban 
átkelni a Belvárosi hídon. Türelem és 
higgadtság, leginkább erre van szükség 
a küldetés teljesítéséhez, ami lássuk be 
nem könnyû, ha munkába igyekszik az 
ember, vagy jó diák lévén oda akar érni 
az iskolai becsengetésre. A próbatétel 
autóban ülve sem túl egyszerû, de tény, 
létezik ennél rosszabb verzió is, amikor 
valamelyik tömegközlekedési jármûvön 
kell összezsúfolódva kibírni azt a 10 
percet, negyedórát. 

Sokszor egy-két buszban, troliban 
több ember vár az átjutásra, mint a 
torlódás összes személygépkocsijában 
együttvéve. Általánosak az újszegedi 
és a szôregi buszvonalakon a Belváros 
irányába a 10 perces késések - erôsíti 
meg a tapasztalatokat a szakember, Csa-
nádi Zoltán, a Szeged Pólus Fejlesztési 
Nonprofit Kft. projektigazgatója. Ezért 
éreztük fontosnak, hogy egy, a hídfôt és 
a hídra vezetô valamennyi utcát érintô 

átfogó tervet készítsünk, mely valóban 
segíti a közösségi közlekedést.

A beruházásra még tavaly decem-
berben kiírták a közbeszerzést, a nyer-
tessel azóta már szerzôdést is kötöttek. 
A Belvárosi Híd Konzorcium ajánlatát 
fogadta el a város. A vezetô a Colas Út 
Építôipari Zrt., rajta kívül a konzorcium 
tagja a Sade Magyarország Mélyépítô 
Kft. - avatott be a megállapodás részle-
teibe Csanádi Zoltán. A szerzôdés sze-
rint a forgalomtereléssel járó munkák 
kezdési idôpontja június 16-a, ekkortól 
kell majd korlátozásokra számítani a 
munkaterület környékén.

A tervek szerint a Székely sor teljes 
hosszán, valamint a Népkert sor és a 
Vedres utca egy részén autóbuszsáv épül, 
a hídfôben illetve az említett utcák cso-
mópontjaiban speciális, forgalomfüggô 
lámparendszer biztosítja majd a buszok 
és trolik átjutását a Belvárosi-hídon, a 
torlódások kikerülésével. A lámparend-
szer nem enged majd több jármûvet a 
hídra, mint amennyi azt elhagyni képes, 
ezáltal a torlódást mintegy „hátrahúzva” 

elkerülési lehetôséget ad a buszoknak 
és troliknak a buszsávokon - amelyek 
tiszteletben tartását kamerás megfi-
gyelô rendszer ellenôrzi majd - mutatta 
be a korszerû közlekedési rendszert a 
projektigazgató. 

A Székely sori és a Vedres utcai, bel-
város irányú megállókat összevonják a 
Torontál tér melletti új, közös megállóba, 
ami ezáltal gyakoribb járatokat jelent az 
utasoknak, és könnyebbé teszi a Torontál 
téri P + R parkoló elérését is. Fontos 
szempont volt a kerékpáros kapcsola-
tok megtartása is, a kerékpársávokat 
továbbra is fenntartjuk, a felfestések 
megerôsítjük - hangsúlyozta Csanádi 
Zoltán.

A bontási munkák 1100 méter útpá-
lyát érintenek, 600 méter közvilágítási 
hálózatot, troli felsôvezetéket és 5 db 
tartóoszlopot. A beruházás során 1100 
méter új útpálya épül, útburkolat-re-
konstrukcióval, útpálya-szélesítéssel. 
600 négyzetméternyi járdát újítanak 
fel. 2 darab szigetszerû buszmegállót 
létesítenek, 1 darab buszmegállót át-
helyeznek. 34 darab közúti jelzôt ala-
kítanak ki. A projekt része 349 méter 
troli-felsôvezeték és 4 darab oszlopépítés 
valamint közmûkiváltások: víz, csatorna, 
elektromos közvilágítási és távközlési 
hálózat. 3 csomópontban jelzôlámpás 
forgalomirányító lámparendszer épül, 
forgalom- és sorképzôdés-érzékelôkkel 
és bejelentkezô rendszerrel, továbbá 
megtörténik a videokamerás megfigyelô 
rendszerhez az adatátviteli feltételek 
kialakítása.

A szerzôdés szerint a kivitelezônek 
augusztus 31-ére kell befejezni a mun-
kálatokat, a szerzôdött vállalkozói díj 
nettó 244 millió forint - tudtuk meg a 
további részleteket Csanádi Zoltántól. A 
projektigazgató szerint, ha sikerül tar-
tani az eredeti ütemtervet, idén ôsztôl 
nemcsak a téli átállás miatt kezdôdhet 
új idôszámítás a reggel munkába vagy 
iskolába igyekvô szegedieknek.

már látogatóKat fogad 
az alSóvároSi tájház

Elkészült a legendás szegedi néprajzkutató életét és munkásságát is be-
mutató bálint sándor Emlékház és kutatókomplexum építésének elsô üteme. 
Az alsóvárosi nyíl utcában lévô tájház a látogatók elôtt is megnyitotta kapuit.

Az egyik utolsó magyar polihisztor 
szülôházát hat évvel ezelôtt bontották le, 
a város ezt követôen döntött úgy, hogy 
megvásárol egy hasonló, 1880-ban épült 
alsóvárosi ingatlant, amelyet a néprajz-
kutató és mûvészettörténész emlékének 
és az alsóvárosi népélet bemutatásának 
szentel.

Igaz Ágnes, a polgármesteri hivatal 
fejlesztési irodájának vezetôje elmondta, 
79 millió forintból alakították ki a Bálint 
Sándor Emlékház és Kutatóközpontot. Pá-
lyázaton 67 millió forintot nyert a város a 
beruházásra, amelynek 12 millió forintos 
önrészét az önkormányzat vállalta. A 
kivitelezést a Mestermû Kft. nyerte el, 

a munkálatok határidôre befejezôdtek. 
A tájház kiállítótérként funkcionál, és 
Bálint Sándor szellemi hagyatékát ápol-
ja - hangsúlyozta Igaz Ágnes. A házban 
lévô tisztaszobát eredeti bútorokkal ren-
dezték be, a konyhát korhû eszközökkel 
szerelték fel. A telekhez nagyméretû kert 
is tartozik, amelyet befüvesítettek, cser-
jéket, lombos fákat ültettek. A fejlesztés 
eredményeként a megújuló, akadálymen-
tesített épület kulturális funkciót kapott 
és turisztikai szolgáltatásokkal bôvült.

A tájház a két világháború közötti 
Dél-Alföld népi kultúráját mutatja be. A 
kiállítótérben tablók idézik fel az alsó-
városi múltat. Ugyancsak itt kapnak 

helyet Bálint Sándor valláskutatói mun-
kásságának dokumentumai is.

A pályázat részeként 300 emlékérem, 
valamint 10 ezer darab, háromnyelvû 
leporelló és mintegy ötszáz példányban 
Bálint Sándor életét és munkásságát be-
mutató képes kiadvány is készült.

Az emlékházat a Szeged és Térsége Tu-
risztikai Nonprofit Kft. mûködteti. Mihály 
Illés ügyvezetô elmondta, hogy a központ 
nemcsak múzeumként üzemel, hanem 
egyfajta közösségi térként is, amely elsô-
sorban az alsóvárosi rendezvények egyik 
meghatározó tere lesz. A napsugaras 
ház továbbá idôszaki kiállításoknak is 
biztosít helyet - tette hozzá.

A beruházás második ütemében a ter-
vek szerint megépül a Bálint Sándor 
Kutatóközpont is, ehhez azonban még 
pályázati forrás szükséges.

átadtáK  
a Nyugati el-
Kerülô utat

április végén vehették birtokba az autósok az uniós támogatással megva-
lósuló, szegedi nyugati elkerülô utat, miután a harmadik, befejezô szakasz 
is elkészült. Az út elsô ütemét a déli 5-ös számú fôút és az 55-ös számú fôút 
között 2004-ben, a második ütemet az 55-ös számú fôúttól a dorozsmai útig 
2006-ban adták át. legutóbb pedig a mintegy 1,3 km hosszú rész készült el, 
amely az 5-ös fôút 164- es kilométerénél lévô körforgalomtól szeged- kis-
kundorozsmáig tart. 

A beruházás az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
A mintegy 2,3 milliárd forintos projekt-
bôl 15 százalék az Operatív Programon 
belüli magyar forrás, 85 százalék pedig 
uniós támogatás. A környezetvédelmi 
beruházások keretében 95 fát, csaknem 
2200 cserjét telepítettek, és több mint 44 
ezer négyzetmétert füvesítettek.

A beruházó NIF Zrt. közbeszerzési 
pályázaton választotta ki a kivitelezô 
HSZ Konzorciumot, amelynek vezetôje 
a Hídépítô Zrt., tagja pedig a tavaly áp-
rilis 29-e óta csôd-, majd felszámolási 
eljárás alatt lévô Szeviép Zrt. A Szeviép 
kötelezettségeit a konzorciumot vezetô 
társaság vállalta át, így készülhetett el 
az útszakasz.

Bálint Sándor

bálint sándor 1904. augusztus 1-én született szegeden, itt élt, tanított, 
kutatott és alkotott egészen haláláig. A város nyelvi örökségének, mûve-
lôdéstörténetének, hagyományainak megörökítôje, néprajzi szintézisének 
megalkotója. 

A szegedi néprajzi tanszék tanársegéde volt, majd késôbb, 1934-tôl soly-
mossy sándor segítségével az intézet magántanára lett. Egyetemi tanárrá 
1947-ben nevezték ki. Ebben a korszakban már kibontakozott néprajzi 
programja, amely az Alföld hagyományos népi társadalmának tudományos 
kutatására, a folklórkincs gyûjtésére, a vallásos szokások értelmezésére 
hívja fel a figyelmet. 

bálint sándor tragikus autóbalesetben hunyt el 1980. május 10- én.
fontosabb mûvei: sacra hungaria (1944), szegedi szótár (1957), szeged 

városa (1959), A szegedi paprika (1962)

belvárosi Híd Újszegedi lehajtója
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Fejlesztések a Kistréségben

Fejlesztések Szegeden Programok

fejleSztéSeK a SzaKKéPzéSBeN
A szegedi kereskedelmi, közgazdasági és vendéglátóipari szakképzô 

iskola négy uniós pályázat megvalósítását nyerte el, így a különbözô té-
májú és eszközbeszerzést lehetôvé tevô pályázatok másfél év alatt közel 40 
millió forint támogatással járulnak hozzá a tagintézmények fejlesztéséhez. 
Túl azon, hogy a közös projektek hatékonyan szolgálják a nemrégiben lét-
rehozott iskolacsoport tagintézményi kollektívájának (tanárok, diákok) 
egységesítését, a legnagyobb eredmény mégis a diákok személyiségének 
fejlôdésében, látókörük szélesedésében, valamit tehetségük felismerésében 
és kibontakoztatásában várható. 

A legjelentôsebb pályázat a 2010. áp-
rilisában induló TÁMOP, a „Tehetség 
éve – Minden ember tehetséges valami-
ben” - Tehetséggondozási és fejlesztési 
projekt. A több mint 18 millió forintos 
beruházásnak köszönhetôen július vé-
géig 63 elembôl álló tehetséggondozási 
program valósul meg. Így például belsô 
és akkreditált képzések, workshopok 
keretében a pedagógusok felkészítése 
egyéni fejlesztési programok kialakításá-
ra. A tanulókat érintô egyéves, változatos 
eseménysorozat rendkívüli lehetôség, 
amely a szellemi és fizikai tehetség ki-
bontakoztatását szolgálja.

A „Bennünk élô-velünk élô történe-
lem” Audiovizuális emlékgyûjtés szintén 

TÁMOP-os projekt, amelynek összege 
valamivel több mint 14 millió forint. A 
szintén július végén záruló pályázat ke-
retében az 1930-90 közötti események 
újszerû feldolgozása céljából a résztvevô 
diákok a közvetlen tapasztalás által ta-
lálkozhatnak a velünk élô történelemmel. 
A korszerû technikai felkészülés után, 
szaktanárok irányításával és felügye-
letével készülnek el az audiovizuális 
felvételek/interjúk, amelyek oktatási 
segédanyagként való felhasználásával a 
középiskolai történelemoktatás módszer-
tanát gazdagítják.

A „Kalliopé” - Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése 
projekt egy TIOP-os pályázat, amely kö-

zel nyolc millió forintból valósult meg. A 
napokban zárult pályázat keretében a 
konzorcium négy különálló könyvtára a 
tanulók olvasási és információkeresési 
technikáját, a digitális állomány bôvü-
lését munkaállomások és IKT-eszközök 
beszerzésével fejlesztette. Bevezették 
az olvasó- és dokumentumazonosítási 
rendszert, amely megvalósíthatja az ön-
kiszolgáló kölcsönzést.

A „Tanuló tanáraink”- Pedagóguskép-
zések a Szegedi Gazdasági Középiskola 
tanárainak körében címet viselô pályá-
zat szintén TÁMOP támogatással jött 
létre. A kétéves, közel 20 millió forintos 
projekt 2012. augusztus végén zárul. En-
nek keretében öt pedagógus szakirányú 
továbbképzése támogatható különbözô 
felsôoktatási intézményekben. A pályá-
zat biztosítja a továbbtanulás feltételeit.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a szakképzési rendszer korszerûsí-
tése, fejlesztése érdekében 2009. július 
1-jei hatállyal alapította meg a Szegedi 
Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendég-
látóipari Szakképzô Iskolát. Az intéz-
mény holland modell szerint mûködik, 

közös igazgatású közoktatási létesítmény, 
amelynek keretében három szakképzô 
iskolai intézményegység mûködik. A 
Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági 
és Vendéglátóipari Szakképzô Iskola 
tagja a Kôrösy József, a Krúdy Gyula és 
a Vasvári Pál tagintézmény. Az SZKKV 
szakmai erôforrások összehangolásával a 
város, a megye és a régió területén igyek-

szik a szolgáltatásukat választó diákok 
számára a lehetôségeket is meghárom-
szorozni. Jelenleg több szakmacsoport 
(informatika; közgazdaság; ügyvitel; 
kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; vendéglátás-idegenforgalom) 
széleskörû választékát kínálják közel 
kétezer diáknak.

felgyorSult a 2-eS 
villamoS éPítéSe
tartják az ütemtervet az indóház téri beruházásnál

A 2-es villamos vonal építése miatt május 20-ától forgalomkorlátozás 
lesz érvényben a rókusi körút és a körtöltés utca keresztezôdésében. Az 
indóház téren és környékén június 16-áig biztosan fenntartják a jelenlegi 
közlekedési rendet.

A 2-es villamos vonalán, a Kiserdônél 
lévô fordulónál nagyjából fél tucat mun-
kást számoltunk  ott jártunkkor, a Rókusi 
körút mentén azonban, ahogy közeled-
tünk a víztoronyhoz, egyre nagyobb 
volt a mozgolódás a munkaterületen. A 
legtöbben továbbra is azon a szakaszon 
dolgoztak, ahol a sínpálya a Rókusi körút 
közepére kanyarodik. Az itteni munka-
végzésnek már látható az eredménye, az 
új sínek a helyükre kerültek, az építkezés 
a végéhez közeledik.

A vonalon az utóbbi idôszakban fel-
gyorsult az építkezés, közmû problémák 
már nincsenek, az OHL ZS emberei nagy 
erôkkel dolgoznak - adott helyzetképet 
Németh Zoltán Ádám, a Szeged Pólus 
Fejlesztési Nonprofit Kft. projektmene-
dzsere. Jelenleg a vágányépítés zajlik 
két irányból, a Kossuth Lajos sugárút 
felôl, illetve a Körtöltés utcától a Szaty-
mazi utcáig.

Rövidesen elkezdôdik a legfelsô asz-
faltréteg, az úgynevezett kopóréteg fek-
tetése, emiatt május 20-ától újra változik 
a forgalmi rend.

Néhány napra ismét lezárásra kerül 
a Körtöltés utcai és a Szatymazai utcai 
csomópont. Felváltva, hogy az aszfalt-
rétegeket csatlakoztassák a meglévô 

átjárókhoz - vázolta a következô idôszak 
legfontosabb forgalmi változásait a pro-
jektmenedzser. Május 20-ától lezárják 
a Körtöltés utcai csomópontot a Rókusi 
körút külsô részén. A keresztforgalom 
átmenetileg szünetel. A belváros felô-
li oldalon, a Körtöltés utcából balra és 
jobbra lehet kikanyarodni a körútra. A 
lezárt csomópontot kikerülni a Róku-
si körút–Szatymazi utca–Petresi utca 
irányában lehet. A forgalomkorlátozás 
elôreláthatólag két hétig tart. A Rókusi 
körúton a Tesco parkoló bejáratától a 
Kisteleki utcáig változatlanul kétszer egy 
sávon lehet közlekedni, a hipermarket ol-
dalán. Továbbra is kikapcsolva maradnak 
a jelzôlámpák. Az autóbuszok az eddigiek 
szerint ideiglenes megállóhelyeken áll-
nak meg, az eredeti megállók közelében.

Az útépítési munkákkal párhuzamo-
san a vállalkozó elôkészíti azt, hogy 
a Rókusi körúton áttérjen a másik, a 
jelenleg lezárt oldalra a forgalom. Hama-
rosan a kétszer egy sávos forgalomból a 
Kossuth Lajos sugárúti irány átkerül az 
eredeti útpályára - folytatta az ütemterv 
ismertetését Németh Zoltán Ádám. Tehát 
rövidesen a Rókusi körúton autózóknak 
fel kell készülniük, hogy a Kossuth Lajos 
sugárút felé haladva egy-egy szakaszon 

átterelik ôket a körútnak most még le-
zárt oldalára. A projektmenedzser úgy 
jósolta, hogy a jelenlegi állapotok szerint 
júliusra befejezôdhet a 2-es villamos 
vonalának építése.

Biztatóan haladnak a munkák az In-
dóház téren is, ahol a Szent Ferenc utca 
lezárt részén már elkezdték felbontani 
az útpályát, és ugyancsak földmunká-
kon dolgoznak az állomás elôtti tér több 
pontján is.

Az ütemterv szerint jelenleg a felsôve-
zeték-tartó oszlopok alapjait készítik elô. 
Közmûkiváltásokat és a térburkoláshoz 
szükséges munkákat végzik el - avatott 
be a részletekbe Németh Zoltán Ádám. 
Az Indóház tér Galamb utcai felôli sar-
kában már lepakolták az új térköveket, 
amíg nem helyezik le a díszítô elemeket, 
biztonsági ôrök felügyelik a zsákokat. A 
téren fennakadások nélkül halad a tömeg-
közlekedés az ideiglenes megállókból. A 
projektmenedzser elmondta, a jelenlegi 
forgalmi rend még egy ideig érvényben 
marad. A következô két hétben nem lesz 
változás, június 16-án, amikor lezárjuk 
a belvárosi forgalmat, akkor fog elôre-
láthatóan ütemterv szerint módosulni a 
jelenleg érvényes közlekedési rend. Arról, 
hogy pontosan milyen változások várha-
tók, egyelôre nem kaptunk részletesebb 
információkat. A szakemberek azonban 
ennél a beruházásnál is megerôsítették, 
hogy jelen állás szerint tartható a határ-
idô, vagyis idén novemberre befejezik a 
tér felújítását.

BalatoNKeNeSe
az ország egyik legszebb és legolcsóbb 
tábora várja a szegedi diákokat

Tekintélyes múltra tekint vissza a szegedi önkormányzat balatonkenesei 
üdülôtábora: a 60-as évek óta nyaralhat ott a város diáksága. mostanra persze 
alaposan átépült, korszerûsödött a tábor, és népszerûsége mit sem csökkent. 
idén minden eddiginél többen jelentkeztek a 6 turnusba, ami nem jelenti, 
hogy már nem érdemes érdeklôdni az esetlegesen megüresedô helyek iránt.

A balatonkenesei tábort 2000 óta a 
Nevelési- Oktatási Intézmények Gaz-
dasági Szolgálata (NGSZ) üzemelteti, 
korszerûsíti. Kardos Kálmán igazgató 
azt mondja, az elmúlt 6 évben különösen 
sokat szépült a létesítmény, amelyet nem 
ritkán már az egykor ugyanott nyaraló 
diákok gyerekei népesítenek be. Az igaz-
gató szerint ez az ország egyik legszebb 
és legolcsóbb nyári tábora, ahol a szege-
di önkormányzat lényegében vendégül 
látja a gyerekeket. A szülôknek csak a 
napi négyszeri étkezést kell kifizetniük, 
ami a 10 napos turnus idejére 18.600 Ft. 
Ezért a megszokott menzakosztnál jobb 
ételeket kapnak a diákok, és minden 
turnus számára van kívánságvacsora is. 

oszTályoznAk A Táborozók
A táborozás a rókusi Tesco parkolójá-

ban kezdôdik a buszra szállással, és tíz 
nappal késôbb ugyanott ér véget a vissza-
érkezéssel. A tábor turnusainak vezetôit 
pályázaton választják ki. Aki el akarja 
nyerni e felelôsségteljes megbízatást, 
kreatívnak kell lennie, ami a programok 
összeállítását illeti. Így lehetséges, hogy 
a gyerekek számára mindig biztosított az 
idôjárásnak megfelelô program, a gyalo-
gos, buszos, vonatos, vagy éppen hajós 
kirándulás, például Tihanyba, Veszp-

rémre, vagy más, közelebbi-távolabbi 
helyekre. A táborvezetôt, a felügyelô 
tanárokat, a programokat, az étkezést 
és a többi szolgáltatást a diákok kérdô-
íveken értékelik, eddig az 5-ös skálán 
4,3-4,4-nél nem született rosszabb átlag. 

kisTérségi Táborozók
A kenesei tábor 4-7. osztályos diáko-

kat vár a szegedi általános iskolákból, 
legyenek akár önkormányzati, egyetemi, 
alapítványi, egyházi, vagy kistérségi 
fenntartásúak. A kistérséghez tartozó ál-
talános iskolák közül a szôregi évrôl-évre 
a legtöbb táborozót küldô iskolák között 
van, idén 36-an utaznak onnan. A Só-
lyom utcai iskola 16 kisdiákot, a tarjáni 
Weöres Sándor pedig 4 táborozót küld 
ezen a nyáron.

még érdEmEs érdEklôdni
Évente 6 turnusban 600 gyereket lát 

vendégül Szeged városa, és bár idén 
minden eddiginél nagyobb az érdeklô-
dés, Kardos Kálmán azt ajánlja, érdemes 
még jelentkezni, mert a várólistákról 
folyamatosan töltik fel az esetlegesen 
megüresedô helyeket. A tudnivalókért az 
érdeklôdôk a www.ngsz.hu weboldalra 
kattinthatnak.

Vasvári Pál tagintézmény
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Zöld sarok

tottuk a zúzottköves vágányszakaszon 
azokban az átjárókban, ahol autóbuszok 
járnak keresztbe ezeket a komolyabb, erô-
sített rendszereket - indokolta a döntést 
Németh Zoltán Ádám. Az elôre gyártott 
elemekkel sokkal gyorsabban halad az 
építési fázis, ami egy olyan nagy forgal-
mú csomópontban, mint a nagykörút és 
a József Attila sugárút keresztezôdése, 
szintén fontos szempont. Május 15-e 
óta a csomópontban terelésekre kell ké-
szülniük a közlekedôknek. A 47-es útról 
érkezôk ideiglenesen csak egy egyenesen 
haladó és egy jobbra kanyarodó sávon 
tudnak tovább autózni. A nagykörúton a 
megszokott kétszer-kettô helyett egy-egy 
egyenesen haladó sávon tudják bizto-

sítani a közlekedést. Emiatt a reggeli 
órákban, idôrôl-idôre kisebb torlódás 
alakulhat ki.

Sajnos nem lehet folyamatosan halad-
ni, 20 perccel biztosan tovább tart az út 
- kaptunk gyors helyzetjelentést az egyik 
munkába tartó sofôrtôl. Nem szoktam itt 
a körúton jönni, inkább a külsôn, de az 
sem jobb sokkal. Tíz perccel legalább 
hamarabb kell elindulnom - teszi hozzá 
az elôzô autós mögött várakozó úr.

A terelésekkel egy idôben a kivitelezô 
elkezdte bontani a Brüsszeli körút egyik 
felén a régi sínpályát. A Brüsszeli körút 
környékén és a csomóponttól a belváros 
felé a 600 voltos kábelek fektetését vég-
zik, valamint az alépítményi tükör készí-
tésén dolgoznak. A Tisza Lajos körúton 

is nekiláttak az alapbeton készítésének. 
A Glattfelder tértôl továbbra is ideiglenes 
forgalmi rend van érvényben, a nagy-
körút felôl a térhez érve nem lehet balra 
kanyarodni valamint keresztülhajtani a 
felbontott sínpályán. A Tisza Lajos kör-
úton is két irányban csak egy-egy sávon 
lehet autózni: kérik a közlekedôket, hogy 
lassan hajtsanak, figyeljék a tereléseket 
és az ideiglenes felfestéseket. A projek-
tért felelôs szakemberek a munkákat 
látva egyelôre bizakodnak, hogy tartha-
tó lesz a 4-es villamos felújításánál az 
augusztus közepére elfogadott határidô.

Folytatás a 1. oldalról

ajáNlatoK túrázóKNaK
A túrázni vágyóknak, akik kedvelik a természetet, a színpompás virágo-

kat, vagy a madarakat, változatos alföldi tájakat, az alábbi kirándulásokat 
ajánlom:

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet egyik 
legismertebb része a Szegedtôl csupán 
néhány kilométerre elterülô Fehér-tó. 
1939-ben védetté nyilvánították a szegedi 
Fehér-tó vízjárta 350 holdas szikes pusz-
táját. Az itt létrehozott halastórendszer 
ma is igen gazdag madárvilágnak ad 
otthont. Eddig a tavon és környékén 
280 madárfajt figyeltek meg. A régi szi-
kes mocsarak nyújtotta táplálkozási és 
pihenési lehetôségeket pótolják az idô-
szakosan leengedett halastavak iszapos 
medrei. Az iszapban maradt vízi rovarok, 
kétéltûek, halak bôséges táplálékot nyúj-
tanak a parti és gázló madaraknak. Évrôl 
évre megjelennek itt a sziki fészkelô 
közösség tagjai, a bíbicek, a gulipánok, 
gólyatöcsök, cankók, pólingok és más 
partimadarak. A mesterséges élôhelyek 
az egykori kopár szikes tóparthoz ha-
sonlítanak. A tóegységeket, csatornákat 
szegélyezô nádasokban a nádi énekesek 
hangját hallhatjuk, de szép számban költ 
itt a kékbegy is. A vizek fölé hajló fûz-
faágakra építi mûvészi fészkét a függô-
cinege. A nagy kiterjedésû nádasokban 

gémtelepek is kialakulnak. A mélyebb 
vizû halastavak nagy kiterjedésû nyílt 
vízfelülete fontos pihenô és táplálkozó 
helye a hazánkon átvonuló nagylilik, ve-
tési- és nyári lúd és récék tömegeinek. A 
récék és libák nem csak vonulási idôben 
gazdagítják a tó madárvilágát, hanem 
fészkelnek is itt. A tórendszer nyugati 
partján megfigyelhetô a Korom-szigeten 
levô sirálytelep zsibongó élete. A dan-
kasirály mellett állandó fészkelô itt a 
szerecsensirály.

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet keleti 
határát Tisza hullámtere képezi. Ennek 
része az algyôi híd mellett levô Sasér, 
mely már 1951-tôl védett erdôrezervátum. 
A folyószabályozás során levágott kanya-
rulatból kialakult holtág környékének 

természetes erdôtársulása, óriási vén fü-
zekkel szegett rétjei tájképi szépségükkel 
is csodálatot keltenek. Ezekben a zavar-
talan, öreg erdôkben még költ a rétisas. A 
Sasér közelében van a tájvédelmi körzet 
legnagyobb holtága, az Atkai-holtág. Biz-
tosítja egyrészt a holtágak jellegzetes 
növény- és állatvilágának megôrzését, 
másrészt gazdag halfaunája miatt sza-
badidôs célokat is szolgál.  Az élô Tisza 
is fontos része a védett területnek, nem-
csak azért, mert évrôl évre áradásaival 
feltölti a kisebb-nagyobb kubikokat és 
holtágakat, hanem vize is sok ritka élô-
lényt rejteget. Ezen a Tisza-szakaszon 
nyár közepén gyönyörködhetünk a Tisza 
virágzásában, a tiszavirág nevû kérész-
faj rajzásában. A folyó menti erdôkben 
költ a fekete gólya, a fekete harkály, de 
a környéken nem ritka a szalakóta és a 
lappantyú sem.

A Büdös-szék egy idôszakos szikes 
tó. A sekély vizû, átlagosan 25-50 cm 
mély tó száraz években teljesen kiszárad. 
Az utóbbi évek csapadékbôségének kö-
szönhetôen tekintélyes mennyiségû víz 
található jelenleg a tóban. A szikes puszta 
védett növényei közül megemlítendô a 
törpe nôszirom. Ôsszel virágzik a sárga 
színû vetôvirág. Leggyakoribb orchidea-
faj az agárkosbor, amely áprilisban nyílik. 
Közel ugyanebben az idôszakban bontja 
virágait a pókbangó. A szikes pusztán élô 
bennszülött növényünk, az erdélyi útifû 
májusban hozza fehér füzérvirágzatát. 
A löszre jellemzô macskahere a puszta 
baksi részén több helyen is fellelhetô.

A Büdös-szék igazi értékét madár-
világa jelenti. Mind a fészkelô, a 
vonuló, az átnyaraló és az át-
telelô madarak számára fontos 
élôhely. A fészkelô fajok közül 
a legjelentôsebbek a sziki ma-
darak: a gólyatöcs, a gulipán, 
a széki lile. A környezô er-
dôkben, fasorokban kék 
vércsék, kabasólymok 
költenek.

A Büdös - széktô l 
északra, attól mintegy 
4 km távolságra fekszik 
a tájvédelmi körzet másik, 
Csanytelek - Tömörkény - Baks közsé-
gek által közrefogott terület nagy ha-
lastórendszere, a Csaj-tó, amely szintén 
jelentôs madárélôhely. A korábban rész-
ben állandó, részben idôszakos vizekkel 
borított szikes pusztán 1964-ben kezdték 
meg a halastavak kialakítását. Hazánk-

ban talán itt 
költ legnagyobb szám-

ban a szerecsensirály és 
a ritka kendermagos réce. 

Állandó fészkelô madaraink 
közé tartozik pl. az üstökösgém, 

bakcsó, szürke gém, kiskócsag, 
kanalas gém. Tavasszal, a vonulás 

idején esetenként több ezer nagy 
goda, pajzsos cankó, továbbá nagy-

számú dankasirály, szürke gém és 
kanalas gém gyülekezik a tómedrekben. 

A libák közül a nyári lúd és a nagy lilik 
több ezres csapatai pihennek a tavon.

Az egykori nagy kiterjedésû alföldi 
lápok eltûntek, de némelyek maradványa 
még fellelhetô. A Szegedtôl mintegy 15 
km-re, észak-nyugatra, Zsombó község 
határában fekvô Zsombói-ôsláp 8 hektá-
ros védett terület. Talaja löszös-homokos, 
vize a talajvízbôl és esôvízbôl szárma-
zik. A láp száraz nyarakon kiszárad. A 
fennmaradt zsombéksásos lápterület 
a lápfüzes és pusztai tölgyes erdôvel 
ritkaságnak számít. A víztelenítés ha-
tására a láp valamikori népes élôvilága 
elszegényedett, csak a legellenállóbb 
fajok maradtak fenn. A megmaradt élô-
világ értéke az, hogy ôrzi az alföldi táj 
ôsi képét. Növényritkaságai a lápi páf-
rány, a kékperjés rét, benne a tetszetôs 
buglyos szegfû.

fotók: szegfû lászló, lovászi péter, 
kosznai norbert

a BiciKlivel 
azoNoS SzaBá-
lyoK SzeriNt
közlekedés elektromos kerékpárral

Az elmúlt néhány évben szinte robbanásszerûen terjedtek el az elektromos 
hajtású kerékpárok. kétségtelen, hogy praktikusak, kímélik a környezetet. 
vannak azonban, akik jogosítványhoz kötnék használatukat, hiszen e jár-
mûvek gyorsabbak, erôsebbek, mint a kerékpárok, így vezetésük közlekedési 
ismeretek nélkül akár veszélyesebb is lehet.

Amíg az elektromos kerékpár motor-
ereje 300 Wattnál kisebb, kerékpárnak 
minôsül. Ily módon ugyanazon szabá-
lyok vonatkoznak rá, mint a biciklire. 
Például használatához nem szükséges 
jogosítvány. Használható kerékpárúton, 
kerékpársávon, útpadkán, az úttest jobb 
szélén haladva, de ha az úttest biciklis 
közlekedésre alkalmatlan, a járdán is 
mehetünk vele, maximum 10 km/h-s 
sebességgel, a gyalogos forgalom za-
varása nélkül. Amint a biciklinél, úgy 
az elektromos kerékpár esetében is 40 
km/h a megengedett legnagyobb se-
besség lakott területen, de lakó-pihenô 
övezetben és gyalogosok által is használt 

kerékpárúton csak 20 km/h. Ha a ve-
zetô 18 évesnél idôsebb, pótülésen egy, 
tíz éven aluli gyermeket is szállíthat. 
Gyalogátkelôhelyeknél le kell szállni a 
jármûrôl, és azt át kell tolni a túloldalra. 

„Nyeregben” maradni csak akkor szabad, 
ha a kerékpárút is keresztezi az úttestet, 
amin át szeretnénk kelni.

Akárcsak biciklizésnél, az elektromos 
kerékpáron is lennie kell elöl fehér vagy 
sárga, hátul piros lámpának, valamilyen 
hangjelzônek, a kerekeken prizmának. 
Bár bukósisakot e jármûveken sem kell 
hordani, lakott területen kívül fel kell 
venni a láthatósági mellényt. 

Fejlesztések Szegeden Fejlesztések Szegeden

eltérô állaPotoK

Pókbangó

Gulipán

Tiszavuirág

Büdös-szék

Sirályok és kormoránok a szigeten
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BüSzKéK lehetNeK az edzôK éS a SzülôK!
két szegedi gy erekcsapat is dobogón zárta az évet 

két „látványsportágban” is remek sikereket értek el májusban szegedi 
utánpótlás csapatok. A Taylor&nash universitas-szeged nôi vízilabda klub-
jának gyermek (1996-os születésû) leány együttese országos bajnoki címet 
szerzett, míg a dél-konstrukt szTE-szedeák férfi kosárlabda egyesületének 
serdülô (1997-98-as születésû) csapata bronzérmes lett. A fiatalok eredmé-
nyeirôl a két edzôvel, lakó gáborral és simándi árpáddal beszélgettünk.

Lakó Gábor neve ismerôsen cseng-
het a vízilabda barátoknak, hiszen az 
edzô vezetésével jutott fel 2009-ben az 
Universitas-Szeged nôi csapata az OB 
I-be. A tréner az elsô sikeres év után 
visszatért a fiatalokhoz. Az elsô nagy 
dobásra nem kellett sokat várni, hiszen 
május elején a Taylor&Nash gyermek 
együttese a Dunaújvárost megelôzve 
megnyerte a bajnokságot.

- Óriási eredmény, hogy sikerült meg-
szereznünk az aranyérmet, hiszen szegedi 
vízilabda csapat még sosem végzett az elsô 
helyen a bajnokságban – mondta el az 
együttes mestere, Lakó Gábor. Nagyon 
büszke vagyok a lányokra! Elég nehezen 
indult számunkra a szezon, hiszen a csa-
patban nemcsak szegediek szerepeltek, 
ezért közös edzésünk szinte nem is volt. 
Idôvel a társaság összecsiszolódott, és sze-
rencsére ez eredményességgel is párosult.

A Taylor&Nash Universitas-Szeged 
gyermekcsapata tehát érdekes felál-
lásban játszotta végig a szezont, Lakó 
Gábortól azt is megtudtuk, hogy miért.

- Az egyik budapesti kollégám, Tóth Zol-
tán jelezte, hogy van néhány olyan tehetség 
az országban, akik fiúkkal edzenek együtt, 
mert a klubjukban nincs külön lánycsa-
pat – avat be a „légiósok” érkezésének 
részleteibe az edzô. A magyar vízilabda 
érdekeit is szem elôtt tartva felvettük a 
kapcsolatot a fiatalokkal, akik örömmel 

és nagy kedvvel csatlakoztak hozzánk, 
hiszen így részt vehettek a bajnokságban. 
A Vasastól, az OSC-tôl és Nagykanizsáról 
is jöttek hozzánk játékosok.

A fúzió pedig olyan jól sikerült, hogy 
a szegedi gárda az alapszakasz végére 
elcsípte a második helyet a B csoportban, 
így bejutott a 1-4. helyért zajló rájátszás-
ba. A tornarendszerben megrendezett 
play-off során a lányok csak egyszer 
kaptak ki még az elsô fordulóban a Duna-
újvárostól. A bajnoki cím sorsa éppen a 
Duna-parti együttes otthonában dôlt el. 
Lakó Gábor tanítványai úgy utaztak el 
az utolsó fordulóra, hogy amennyiben a 
hátralévô két mérkôzésüket megnyerik, 
akkor aranyérmesek lesznek.

- Természetesen a dunaújvárosi tornát 
nagy várakozás elôzte meg – folytatta a 
Taylor&Nash edzôje. A legnépszerûbb in-
ternetes közösségi portálon már napokkal 
a meccsek elôtt téma volt a lányok között 
a döntô, éppen ezért figyelnem kellett, 
nehogy túlizgulják magukat.

A felkészülés és formaidôzítés is töké-
letes volt, hiszen a szegedi csapat mind-
két összecsapásán gyôzött. A Honvédot 
14-11-re, a megyei rivális Szentest pedig 
12-9-re verték a lányok, így megszerezték 
a város történetének elsô vízilabdás baj-
noki címét. Az aranyéremhez mindenki 
gratulált, még a felnôtt nôi válogatott 
szövetségi kapitánya, Merész András is 

tárcsázta Lakó Gábor számát. Az együt-
tes jövôre azonban már nem ilyen ösz-
szetételben vág neki a bajnokságnak. 
Ennek az egyik oka a korosztályváltás, 
a másik pedig, hogy a kölcsönben Sze-
geden játszó (és jól játszó) tehetségekre 
máris lecsaptak a pesti egyesületek, így 
a BVSC és az UTE is.

- A következô idényben új kihívás elé 
nézünk, hiszen a csapatot egy kicsit át 
kell alakítanunk, de nem aggódom.  A 
szegedi lányok közül Ványi Fanni és Lá-
zár Fanni is tagja a korosztályos magyar 
válogatottnak, de Vidovics Kata is vett 
már részt keretedzésen. Ha szorgalmasan 
dolgoznak, akkor szép jövô vár rájuk, és 
nem sokára akár az OB I-ben is bemutat-
kozhatnak, csak úgy, mint a szintén saját 
nevelésû Lengyel testvérpár.

A Taylor&nash universitas-szeged 
leány bajnokcsapatának tagjai:

Balogh Emília, Czégény Anna, Czindrich 
Vivien, Farkas Petra, Gábor Kincsô, Havlik 
Eszter, Izsó Dorka, Klement Kata, Lázár 
Fanni, Lukács Luca, Mchunu Hlengiwe, 
Mucsy Anna Mandula, Ritz Anna, Scherer 
Vanda, Szmodics Viktória, Ványi Fanni, 
Veres Zsófia, Vidovics Kata. Vezetôedzô: 
Lakó Gábor.

A vízilabdás arany mellett egy hason-
lóan értékes bronzot szereztek ebben a 
szezonban a Dél-Konstrukt SZTE-Sze-
deák férfi kosárlabdacsapatának serdü-
lôi. A fiúk edzôje, Simándi Árpád a mai 
napig aktív játékosa az élvonalban 11. 
helyen végzô felnôtt alakulatnak, de már 
évek óta tart edzéseket a klub különbözô 
korosztályos csapatainak is. A 97/98-as 
születésû együttest két évvel ezelôtt vette 
át, így komoly szerepe van a bronzérem 
megszerzésében. Az ifjú szedeákosok a 
Budapesten rendezett országos nyolcas 
döntôben sikerrel vették a csoportkört, 
hiszen Kôbányát és Zalaegerszeget meg-
verték, így a százszázalékos Albacomp 
mögött másodikként bekerültek a legjobb 
négy közé. Az elôdöntôt ugyan elveszí-
tették a késôbbi aranyérmes Vasassal 
szemben, a bronzmérkôzésen azonban 
egy utolsó másodperces triplával legyôz-
ték a Zuglói Sasokat.

- Óriási csatát vívtunk a pesti csapattal 
a harmadik helyért – kezdett bele a mesé-
lésbe a csapat mestere, Simándi Árpád. A 
mérkôzés csak a hosszabbításban dôlt el, 
szerencsére az utolsó kosarat mi vittük be, 
így megszereztük a bronzérmet. A fiúk az 

egész szezon során nagyon sokat dolgoz-
tak, szorgalmasak voltak, megérdemelték 
ezt a sikert.

A gyôztes kosár szerzôjét, Kereszty 
Domost még a torna All Star csapatába 
is beválasztották, de Simándi Árpád 
együttese még két különdíjat is bezsebelt. 
Buknicz Patrik volt a torna legmagasabb 
játékosa, míg a legjobb lepattanózó címet 
Maronka Áron gyûjtötte be.

A Szedeák serdülôi hosszú utat tettek 
meg a bronzéremig. A csapat a regioná-
lis alapszakaszban csak a Kecskemét-
tôl kapott ki, a középdöntôben pedig a 
csoportküzdelmek során egy második 
és egy elsô hellyel kvalifikálta magát az 
országos döntôbe. A budapesti fináléban 
csak a két késôbbi döntôs, az Albacomp 
és a Vasas gyôzte le a szegedi együttest.

- Nagyon értékes ez a harmadik hely, 
erre már az egész országban felkapják a 
fejüket – folytatta a fiatalok trénere. Ha 
jól emlékeszem, az 1993-as születésû kor-
osztályunk szerzett utoljára érmet országos 
döntôn, 2005-ben ôk is harmadikok lettek.

Simándi Árpád két éve vette át a csa-
pat irányítását Vezsenyi Zsolttól. Az 
együttes magja már régóta együtt játszik, 
de volt persze olyan fiatal, aki késôbb 
csatlakozott a társasághoz, illetve né-
hányan le is morzsolódtak. A Szedeák 
is büszkélkedhet korosztályos váloga-
tottakkal. Kereszty Domos és Maron-
ka Áron is tagja az 1997-es születésû 
nemzeti együttes keretének, a fôvárosi 
nyolcas döntôben mindketten bizonyí-
tották, hogy miért.

- Domos és Áron mellett Gárgyán Leven-
te is kiemelkedôen játszott támadásban, 
védekezésben pedig az egész csapatot 
dicséret illeti – értékelt a 28 esztendôs 
edzô. Sokat számított, hogy remek szer-
kezetû együttessel állhattunk fel. Hat-hét 

srác is magasabb 180 cm-nél, az egyik 
játékosom pedig 195 centi. 14 évesen ez 
még nagy elôny, fôleg ha a fizikai adott-
ságok megfelelô technikai képzettséggel 
is párosulnak.

A Szedeáknál nagy hangsúlyt kap az 
utánpótlás-nevelés, erre tökéletes példa 
az idei szezon, hiszen a Simándi Árpád 
vezette serdülôk mellett az egyesület 
kadett (Molnár Csaba együttese) és ju-
nior (Nyilas István tanítványai) csapata 
is bejutott az országos nyolcas döntôbe. 
Az sem elhanyagolandó tényezô, hogy 
2010-ben a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák 
(legalább féltucatnyi saját nevelésû já-
tékossal a fedélzeten) megnyerte az NB 
I/B csoportos felnôtt bajnokságot, így 
2003 után szeptembertôl már újra az 
élvonalban szerepelhetett a klub elsô 
számú alakulata.

- Természetesen sokat számít, hogy 
a városnak újra van elsô osztályú férfi 
kosárlabdacsapata is. A játékosaim kö-
zül többen rendszeresen kijártak a sport-
csarnokba meccset nézni. Nekik is külön 
motiváció, ha zsákolásokat, illetve más 
látványos megoldásokat látnak, akár a 
magyar játékosoktól, akár a légiósoktól.

A Szedeák serdülôi jövôre egy kor-
osztállyal feljebb lépnek. A bronzérmes 
csapat néhány 1996-os születésû játékos-
sal kiegészülve a következô szezonban 
is megcélozza a nyolcas döntôt.

A bronzérmes dél-konstrukt 
szTE-szedeák serdülôcsapatának 
tagjai:

Abazid Attila, Asztalos Máté, Buknicz 
Patrik, Búzás Bence, Czakó Tamás, Gár-
gyán Levente, Kereszty Domos, Maronka 
Áron, Perényi Domonkos, Révész Tamás, 
Sefta Kamel, Somogyi Szabolcs, Tanai 
Gábor, Varga Richárd. Vezetôedzô: Si-
mándi Árpád.

SiKereS PályázatoK deSzKeN
2011. június közepén indul és jövô 

augusztusban ér véget az a nagyszabá-
sú projekt, melyet 4 deszki intézmény, 
illetve civil szervezet mintegy 57 és fél 
millió forint támogatással valósít meg. 
A Bánát Szerb Kulturális Egyesület, a 
Deszki Sport Club, a Deszki Mûvelôdé-
si Ház és Könyvtár és a Deszk Község 
Népmûvészetéért Alapítvány részesült 
Európai Uniós támogatásban. A támo-
gatott pályázatok tanórai, tanórán kí-
vüli és szabadidôs tevékenységeinek 
kedvezményezettei a különbözô helyi 
és térségi (Makó, Apátfalva, Battonya, 
Szeged, Tiszasziget, Újszentiván) ok-
tatási-nevelési intézmények óvodás- és 
kisiskolás korú gyermekei. 

Az elnyert támogatás felhasználásával 
olyan a kultúrával és sporttal kapcsolatos 
programokat valósítanak meg, melyek 
- igazodva az oktatási intézmények pe-
dagógiai programjához - jól illeszkednek 
a már folyamatban lévô kultúrával és 

mûvészetekkel kapcsolatos projektekhez, 
illetve kiegészítik azokat. 

A Bánát Szerb Kulturális Egyesület 
„A szerb kultúra megismertetése gyere-
kekkel” címmel nyújtott be pályázatot, 
mely 19.263.750 Ft vissza nem térítendô 
támogatásban részesült. Az Egyesület 
pályázatában hét olyan oktatási-nevelési 
intézménnyel kötött együttmûködési 
megállapodást, melyek szerb tagozattal 
rendelkeznek, illetve ahol szerb oktatás 
folyik. A program keretében különbözô, 
a szerb kultúrát és hagyományokat meg-
ismertetô és ápoló szakkörök (néptánc, 
népzene és színjátszó szakkörök, kézmû-
ves foglalkozás), kulturális rendezvények 
(Maros-menti szerb iskolák találkozója, 
Színjátszó találkozó, Népzenei találkozó, 
Kézmûvesnap, a Bánát Szerb Kulturális 
Közhasznú Egyesület Önálló Estje), va-
lamint táborok (nyári népzenei tábor, 
kézmûves és színjátszó tábor) kerülnek 
megvalósításra. Az egyesület célja a ma-

gyarországi szerb nemzetiségi kultúra 
megismertetése és a szerb hagyományok 
továbbvitele a legfiatalabb korosztály 
bevonásával. 

A Deszki Sport Club projektjének címe 
„Egészséges életmódra nevelés sporttal”, 
mely 16.320.960 Ft összegû támogatás-
ban részesült. A pályázat keretében hat 
oktatási-nevelési intézménnyel együtt-
mûködve heti szakkörök (gyermektorna, 
mozgáskotta torna, görkorcsolya, úszás, 
tollaslabda, floorball, futball, kézilabda, 
asztalitenisz és sakk), az említett sport-
ágakban bajnokságok, és a nyári szünet 
idejében több sportágat felölelô sport-
tábor kerül megvalósításra. A tervezett 
programok lehetôvé teszik az óvodás és 
iskoláskorú gyermekek számára, hogy 
tanév közben és a nyári szünidôben vál-
tozatos foglalkozások keretében élhessék 
át az egészséges életmód kialakulásához 
nélkülözhetetlen aktív sportolás örömét, 
új sportágakkal ismerkedhessenek meg, 

és nem utolsó sorban a foglalkozások 
hozzájárulnak a közösség építéséhez is, 
valamint támogatják a gyermekek kom-
petencia- és készségfejlesztését. 

A Deszki Mûvelôdési Ház és Könyv-
tár „Hasznos délutánok a Faluházban” 
címmel nyújtott be pályázatot mely 
10.758.290 Ft összegû támogatásban 
részesült. A pályázatban hat oktatási-ne-
velési intézménnyel közösen különbözô 
szakköröket (ének, színjátszó, kézmûves, 
környezeti nevelés), táborokat (színjátszó, 
kézmûves, rajz és vizuális kultúra, erdei 
iskola), könyvtári népszerûsítô progra-
mokat, vetélkedôket valósítanak meg. A 
projekt fô célja, hogy az iskolán kívüli 
mûvelôdéshez, szabadidôs tevékenység-
hez széles választékot biztosítson a gye-
rekek számára mind az iskolai szorgalmi 
idôben, mind a nyári szünet idejére. 

A Deszk Község Népmûvészetéért Ala-
pítvány „Népi kultúránk megismertetése 
a szabadidô hasznos eltöltéséért” címû 

pályázatát 7.967.119 Ft-ból valósítja meg. 
A projekt során az alapítvány különbözô 
szabadidôs tevékenységeket, foglalkozá-
sokat valósít meg, mely a népmûvészet, 
népi kultúra megismertetését, megszeret-
tetését helyezi elôtérbe. Ennek érdeké-
ben néptánc-, népzene-, népdaltanulásra 
nyílik lehetôség az együttmûködô okta-
tási, nevelési intézmények tanulóinak, 
szakkörök, illetve táborok keretein be-
lül. A magyar népi kultúra bemutatása 
mellett a program lehetôséget biztosít 
a Magyarországon élô kisebbség jobb 
megismeréséhez és elfogadásához szo-
kásaikon és táncaikon keresztü.

Az aranyérmes vizilabdacsapat

A bronzérmes kosárlabdacsapat
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hagyomáNyoK, újdoN-
SágoK, NeveS felléPôK
falunapokr a készül nek zsombón

idén június 25-26-án rendezik zsombón a falunapok rendezvénysorozatot. 
A már hagyományos péter-pál aratóünnep mellett fogatos találkozóval, ön-
kormányzatok foci kupájával, külföldi tánccsoportok bemutatójával, motoros 
találkozóval, helyi mûvészeti csoportok bemutatkozásával, valamint nép-
szerû fellépôkkel várják a szervezôk a település lakóit, vendégeit. mészá-
ros csabánál, a helyi kulturház vezetôjénél elsôként az évek óta visszatérô 
programelemekrôl érdeklôdtünk 

Szombaton reggeltôl pörköltfôzô ver-
senyen mérhetik össze tudásukat baráti, 
rokoni és céges társaságok – kezdi a fel-
sorolást az igazgató. Ezzel párhuzamosan 
kezdôdik a környezô települések meg-
hívásával szervezett futball bajnokság. 
Délután hagyományos arató bemutatót 
láthatnak vendégeink. Intézményveze-
tôként természetesen a helyi mûvészeti 
csoportok bemutatkozását tartom kiemelt 
fontosságú programelemnek, hiszen ezek 
a közösségek itt mutathatják be, mennyit 
fejlôdtek az elmúlt egy évben. Idén is lesz 

Zsombó Parádé felvonulással, valamint 
mindkét napot utcabállal zárjuk.

A rendezvénysorozat folyamatosan 
fejlôdik, gazdagodik. Mik lesznek az 
idei újdonságok?

Elsô alkalommal hívjuk meg a környe-
zô települések lovas fogatosait. Remé-
nyeink szerint harmincnál is több kocsis 
vesz részt a találkozón. Szintén újdonság, 
hogy a Megyejáró Néptáncfesztivál kül-
földi tánccsoportjai a falunapokra idôzítik 
zsombói fellépésüket.

Melyek a legfontosabb szempontok a 
program összeállításánál?

A legfontosabb, hogy korra, nemre, ér-
deklôdésre való tekintet nélkül minden 
zsombói találjon olyan programot, mely 
valódi kikapcsolódást jelent számára. 
Arra törekszünk, hogy a dolgos hétköz-
napok között legyen egy olyan hétvége, 
amelyen találkozhatunk egymással, és 
ha csak egy rövid idôre is, de magunk 
mögött hagyhatjuk problémáinkat. 

Kik lesznek az idei falunapok leg-
nevesebb elôadói?

Az idei év legnépszerûbb televíziós ze-
nei vetélkedôjének döntôsei közül fellép 
nálunk Vastag Csaba és Janicsák Veca. 
A hazai könnyûzene „állócsillaga”, Pa-
taki Attila Edda dalokkal örvendezteti 
meg a közönséget. Arra biztatok tehát 
mindenkit, látogasson el Zsombóra, és 
legyen részese a falunapi programoknak.

rövid híreK a KiStérSégBôl

rácoS 
cSirKemell
hozzávalók:

1 kg csirkemell filé
1,2 kg burgonya
4 szem nagyobb alma
3 fej hagyma
4 db paradicsom
3 db paprika
2 pohár tejföl
babérlevél, só, pirospaprika

Elkészítése:
Karikára vágott, megsózott krumplit 

rétegezzünk kiolajozott tálra. Közé ke-
rül egy réteg cikkekre vágott alma. A 
krumpli tetejére hagymát, paprikát és 
paradicsomot karikázunk bôven. Erre 
fektetjük a besózott csirkemelleket, me-
lyekre 1-1 babérlevelet teszünk.

Lefedve megsütjük. Amikor megsült, 
de még nem pirult meg, levesszük a 
babérleveleket, és az egészet befedjük 
egy kevés pirospaprikával elkevert tej-
föllel. Ezzel sütjük pirosra. 

Falumegújítás Deszken
Az elôzô kormány által kiírt ÚMVP 

falumegújítási programjából nyert, 
100%-os támogatású, 22 millió forintos 
fejlesztésnek láttak neki Deszken az 
elmúlt hetekben. A fásítás a Felszaba-
dulás és az Alkotmány utcákat érinti, 
ahol több száz facsemetét ültettek ki. A 
Tempfli tér játszóterét megújították, és 
egy új játszóteret, kisebb kalandparkot 
építettek a szabadidôparkban, a focipálya 
melletti területen. Ennek a résznek a 
fásítása és járdák, ösvények kiépítése 
a következô hetekben várható. A Sem-
melweis utcában, a szakkórház mellett 
parkolókat és az erre járó átutazóknak, 
beteg hozzátartozóikat látogatóknak 
pihenôhelyeket építettek. Király Lász-
ló polgármester reményei szerint ezzel 
sikerült megszüntetni a zöldséges elôtti 
parkolóban kialakuló, sokszor kaoti-

kus állapotokat. A szabadidô parkhoz 
eddig a régi 43-as úton tudtak csak 
kijutni a deszkiek. A támogatásból ezt 
a helyzetet is megnyugtatóan rendez-
ni tudják – tette hozzá a polgármester. 

Sétányt építtettek az új kalandpark, a 
focipálya és persze a nagy települési 
rendezvényeink helyszínéhez, amelyek 
megközelítése így sokkal biztonságosan 
és kulturáltabb lett.

Közösen a jövôért
A röszkei Beretzk Péter Természet-

védelmi Klub, tizennégy civil szerve-
zetettel és intézménnyel összefogva 
valósította meg a  „Fogjunk össze, 
hogy unokáink is láthassák…” prog-
ramot. A kezdeményezés a társadalmi 
összefogásra épült, a hagyományok, 
a kultúra, a természet- és környezet-
védelem, jegyében. A tevékenységek 
során együttmûködésre hívta a Klub 

a települési közösségeket. Az egyéves 
program során, melyet az egyesület 
sikeresen megvalósított, információs 
lapok készültek a tizennégy szervezet 
tevékenységérôl. A program másik ered-
ménye, a Röszke település hosszú távon 
megôrzendô értékeit, hagyományait, és 
a település lehetôségeit bemutató, „Az 
én falum, az enyém. az én Napfényes 
Röszkém” címû kiadvány. 

Deszki új játszótér

Épül a termálmedence Algyôn
Mire a sorok az olvasó elé kerülnek 

már szemmel látható nyomai lesznek 
annak az építkezésnek, mely a Borbála 
Fürdô külsô medencéjének megépítése 
kapcsán kezdôdnek el. A beruházásról 
kérdeztük a fürdô vezetôjét Zsura Zoltánt.

mi is épül a borbálában?
Elindul az a második ütem, mely a 

külsô medencék, a külsô strandrész 
kialakítását tartalmazza. Ennek legelsô 
medencéje egy 15 X 15 méteres, a Borbála 
fürdô gyógyvizével üzemelô ülôpadkás 
termálmedence. A medence mélysége 
átlagosan 80 cm, mûködtetése pedig 
töltô-ürítôs jellegû. 

de mit is jelent ez?
A medence naponta kerül feltöltésre 

friss tiszta vízzel, majd pedig a nyitva 
tartás végén leürítés után a medence ta-
karítására kerül sor.  A medence töltésére 
azt a termálvizet használjuk, melynek 
gyógyvízzé nyilvánítására 2009-ben 

került sor. A medence megépültével a 
gyógyvíz gyógyászati célból történô fel-
használására nyílik lehetôség, hiszen a 
medencefürdô az OEP által is finanszíro-
zott gyógyászati tevékenységnek számít. 

mire jó a borbála fürdô vize?
A gyógyvíz jellegét tekintve hasonló 

paramétereket mutat Dél-Alföld többi 
gyógyvizével. A vizsgálatok alapján 
a víz oldott ásványi anyag tartalma 
2000 mg/l, jellege nátrium-hidrogén-
karbonátos, fluoridos termálvíz, magas 
metakovasav tartalommal. A víz hôfoka 
68 Co. A víz 1600 méteres mélységbôl 
kerül a felszínre, percenként 600 l-es 
hozammal.

A gyógyvízzé minôsítés kapcsán a víz 
hatását mozgásszervi megbetegedések 
esetén vizsgálták, igen jó hatásfokkal. 
A betegek és a vendégek elmondása és 
tapasztalata szerint valószínûleg számos 
más hatással is lehet számolni, azon-

ban ezek orvos vizsgálatára a jövôben 
kerülhet sor. 

lesznek-e élményelemek a meden-
cében?

A medence tartalmaz majd vízzel 
üzemelô, olyan elemeket, melyek a víz 
jellegét nem változtatják meg, nem ha-
bosítják és nem dúsítják fel levegôvel, 
mint például lágy oldalmasszázs, enyhe 
víznyomással üzemelô nyakzuhany stb. 
De a tervek szerint maga a medence 
vize is tartalmaz élményhatást. Olyan 
befúvó rendszer kerül beépítésre, mely-
nek eredményeképpen a medencetéren 
belül kettôs hôhatás érvényesül. Ez azt 
jelenti, hogy az egyik oldalon 34-35 Co-os 
a medence vize, ellenben a másik oldalon 
ez akár a 38-39 Co-t  is elérheti. 

ki veheti igénybe a medencét?
A víz hôfokából, valamint jellegébôl 

eredôen a 14 évnél idôsebbek látogat-
hatják majd ezt a medencét. Mivel cél 

a pihentetés, a gyógyítás, ezért sem a 
hangos csapkodás, labdázás, sem pedig 
az ugrálás nem lesz engedélyezve. 

mikor veheti igénybe a borbála 
közönsége ezt a medencét?

Várhatóan nyár közepére számíthatunk 
arra, hogy befejezôdik az építés. A közön-
ség rövid próbaidôszak után várhatóan 
június végén, vagy július elején fürdôzhet 
elôször az új medencében. 

Épül a termálmedence
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