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zöldövezeti gyermeKnegyed 
Szatymazon

Valódi gyermekparadicsom, zöldövezeti gyermeknegyed épül Szatymazon 
a József Attila utcában. Az óvoda bôvítési, átalakítási munkálataival hama-
rosan végeznek, az új, 20 férôhelyes bölcsôdébe várhatóan jövô januártól 
járhatnak az apróságok. A 165 millió forintból épülô bölcsôde hét embernek 
ad majd munkát. 

A közel 5000 lelket számláló Szaty-
mazon a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása mûködteti az óvodát, az öre-
gek napközi otthonát és a majdan meg-
nyíló bölcsôdét is. A fenti intézmények 
felújítására, bôvítésére, átalakítására, 
illetve építésére az üzemeltetô kistérség 
pályázott – és nyert. Kormányos Lász-
ló polgármester lapunknak elmondta: 

„bölcsôdefronton” komoly verseny alakult 
ki az utóbbi idôben a környezô telepü-
lések között. Sándorfalván bôvítették a 

bölcsôdét, Balástyán és Zsombón pedig 
újat építettek. Bár a bölcsôde mûködteté-
se nem kötelezô önkormányzati feladat, 
Szatymaz elsô embere szerint sokat szá-
mít, hogy van-e ilyen gyermekintézmény 
az adott településen. – Szatymaz lakos-
sága már hosszú ideje évente ötven fôvel 
növekszik. Többen költöznek ki hozzánk 
Szegedrôl. Úgy vélem, hogy az infra-
struktúrához, ami – valljuk be – komoly 
csábító erô, hozzátartozik a bölcsôde is. 
Biztosan vannak olyanok, akik ez alapján 
döntenek a letelepedésrôl – hangsúlyozta 
a polgármester, akitôl megtudtuk, hogy 
Szatymazon évente 30-35 gyermek szüle-
tik. Kormányos László elmondása szerint 
már régóta igény a településen, hogy 
legyen bölcsôde. Felmerült ez a kérdés 
a falugyûléseken, s a képviselôknek 
is jelezték a szülôk, hogy szeretnének 
egy ilyen gyermekintézményt. Vala-
melyest tompított a helyzeten – magya-
rázta a polgármester –, hogy négy éve 
családi napközit nyitott a faluban egy 
vállalkozó. Ez a mai napig mûködik. 
Kormányos László egy éve tudta meg, 
hogy a pályázatot bonyolító, koordináló 
szegedi kistérség 147 millió 686 ezer 
forint uniós és állami támogatást nyert 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Dél-alföldi Operatív Programjában a 

szatymazi bölcsôde építésére. A projekt 
keretében új, 20 férôhelyes, 471 négyzet-
méteres, akadálymentesített bölcsôde 
épül. Emellett kialakítanak egy 1249 
négyzetméteres játszóudvart, s beszerzik 
az ellátáshoz szükséges eszközöket és 
berendezéseket is. Az önkormányzat 17 
millió forint önerôvel járult hozzá az új 
gyermekintézmény létrehozásához. Kor-
mányos László elmondta, hogy az éves 
normatíván felül évi 7-8 millió forinttal 
járul hozzá az önkormányzat a bölcsôde 
mûködtetéséhez, amelynek építési mun-
kálatai május 27-én elkezdôdtek.

A kivitelezô Ferroép Kft. építésvezetôje, 
Varga Tibor lapunknak elmondta, hogy a 
meghatározott ütemterv szerint haladnak 
a bölcsôde építésével, valamint az óvoda 
átalakítási és bôvítési munkálataival. A 
bölcsôde földmunkáit helyi vállalkozók-
kal végeztette a kivitelezô cég, amely a 
késôbbiekben is szeretne bevonni helyi 
vállalkozókat az építkezésbe. Az óvo-
dánál egyebek mellett egy szolgálati 
lakást alakítottak át. Itt már az utolsó 
simításokat végzik, s csak apróbb belsô 

szerelések vannak hátra. Június végén 
végeznek a munkával. Varga Tibor szá-
mítása szerint a bölcsôde építése novem-
berben fejezôdik be. Kormányos László 
polgármester lapunknak azt mondta, 
hogy a mûködési engedélyek beszerzése 
után várhatóan 2012 januárjában nyílik 
meg Szatymazon a bölcsôde, mely hét 
embernek, öt gondozónak, egy takarí-
tónak és egy karbantartó-udvarosnak 
ad majd munkát.

A szatymazi óvoda átalakítására és bô-
vítésére 17 millió 950 ezer forintot nyert 
pályázaton az intézményt mûködtetô 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása. A 
munkálatok tavasszal kezdôdtek. Az óvo-
da tagintézmény-vezetôje, Marótiné Ba-
logh Zita elmondta: jelenleg 147 gyermek 
jár a 150 férôhelyes óvodába, melyben 
öt csoportszoba van. A bôvítési munká-
latok után is ugyanennyi csoportszoba 
marad, de az egyik, 36 négyzetméteres 
csoportszobát fejlesztôszobává alakítják 
át. – Eddig pár négyzetméteren dolgoztak 
a fejlesztôk, a gyógypedagógusok és logo-
pédusok. Az átalakítással nem csupán ôk 

végezhetik kényelmesebb körülmények 
között a munkájukat, de a gyermekek is 
új, tágasabb, komfortosabb, 50 négyzet-
méteres csoportszobába költözhetnek át. 
A bölcsôdével együtt igazi zöldövezeti 
gyermeknegyed jön létre a József Attila 
utcában – mondta Marótiné Balogh Zita, 
akitôl megtudtuk, hogy jelenleg 11 óvónô 
és 5 dajka dolgozik az óvodában.

az 1-eS villamoSvonal felújítáSa
A Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt részeként az 

Anna-kút és az Aradi vértanúk tere között felbontják a régi sínpályát, és 
korszerû vágányrendszert építenek ki. A munkák miatt teljes szélességé-
ben lezárták a Kelemen és a Zrínyi utcát, és több forgalomkorlátozásra is 
kell készülni a belvárosban. Az építkezés várhatóan idén novemberig tart.

Tavaly végezték el a szegedi elektro-
mos nagyprojekt keretében az 1-es villa-
mos vonal két szakaszának felújítását. A 
4.9 milliárd forintos beruházásnak ebben 
az ütemében a Pulz utcai remíz és az 
Anna-kút között, valamint Boldogasszony 
sugárúton az Indóház térig újult meg 
a sínpálya. Idén tavasszal a kivitelezô 
A-SZ-E Konzorcium (az idôközben csôdbe 
jutott Szeviép Zrt. nélkül) a nagyállomás 
elôtti területen folytatta a munkát, június 
16-án pedig elkezdôdött az 1-es villamos 
vonal belvárosi szakaszának felújítása is, 
mely az Anna-kút és az Aradi vértanúk 
közötti villamos pályát érinti.

A kivitelezés a munkaterület kijelölésé-
vel, lezárásával, majd bontással kezdôdött 
a Széchenyi téren, a Kelemen és a Zrínyi 
utcában, valamint az Aradi vértanúk 
terén - tudtuk meg az ütemtervet Csa-
nádi Zoltántól a Szeged Pólus Fejlesztési 
Nonprofit Kft. projektigazgatójától. Elô-
ször eltávolították a felsôvezetékeket, 
tartóoszlopokat és oszlopkarokat, majd 
felbontják a vágányokat és a sínek alapját. 
Ezután indul a földmunka.

A kivitelezô az Anna-kút és az Aradi 
vértanúk tere között elbont és újjáépít 
összesen 2434 méter villamosvágányt, 
továbbá kiépít 2 kitérôt és 8 megállópárt. 

Felújítja a kapcsolódó közmûveket, kor-
szerû forgalomtechnikát telepít, valamint 
megépít 1500 négyzetméter aszfaltutat 
és 2500 négyzetméter díszkô burkola-
tú járdát.

Az építkezés során alapozzák az új 
felsôvezeték-tartó oszlopokat, kiépül a 
600 Voltos földkábel-hálózat, valamint 
az optikai alépítmény - avatott be a rész-
letekbe a projektigazgató. Megépülnek 
az új sínpárok, akadálymentes peronok, 
felsôvezeték-tartó oszlopok. A Széchenyi 
téren környezetbarát füvesített vágány-
rendszer létesül, mint a 3-as villamos vo-
nal Tisza Lajos körút és nagykörút közötti 
szakaszán. A Kelemen utcai és a Zrínyi 
utcai szakasz faltól falig megújul majd; 
tetszetôs és 21. századi színvonalú lesz. 
Itt szintén elbontják a régi vágányokat 
és felsôvezetékeket, helyükre új sínek 
és légvezetékek kerülnek. Megújul a 
járda burkolata is.

Az építkezés miatt forgalomkorláto-
zásokra kell számítani a belváros több 
pontján. A Kelemen és a Zrínyi utcát 
teljes szélességében lezárták, a kereszt-

utcáikon nem lehet áthajtani, azok zsák-
utcákká váltak.

A legtöbb problémát a Kelemen és a 
Zrínyi utca lezárása okozza, mivel itt az 
utcákat teljes szélességében felújítják, így 
a munkák során egyik oldalt sem tudjuk 
megnyitni - tudtuk meg a lezárás okát 
Németh Zoltán Ádámtól, a Szeged Pólus 
Fejlesztési Nonprofit Kft. projektmene-
dzserétôl. Az autóforgalom terelôúton 
tud közlekedni. Átmenetileg az Oskola 
utca kétirányú, a Vörösmarty utca és a 
Nagy Jenô utca Tisza Lajos krt. Fekete 
sas utca közötti szakasza az autóforgalom 
számára egyirányú, a Somogyi utca pe-
dig mindkét irányból zsákutca. Az egy-
irányú Kígyó és Jókai utca menetiránya 
megfordult. A Belvárosi hídra az Aradi 
vértanúk terérôl a Tisza Lajos körút–Kí-
gyó utca–Kiss Menyhért utca–Nagy Jenô 
utca–Híd utca útvonalon juthat el a forga-
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MArótiné BAlog ZitA: 
itt nôtteM fel!

Marótiné Balogh Zita lapunknak el-
mondta, hogy 1952 óta mûködik óvoda 
Szatymazon. A József Attila utcai épüle-
tet, amelyben az óvoda mûködik, 1973. 
március 30-án adták át. Korábban itt 
iskola üzemelt. A szatymazi óvoda veze-
tôje azért emlékszik ennyire pontosan a 
dátumra, mert az átadási ünnepségen ô 
is táncolt – nagycsoportos óvodásként. 
Itt nôttem fel, ide köt minden! – mondta 
elérzékenyülten Marótiné Balogh Zita, 
aki megmutatta a nagycsoportos óvo-
dás fotóját is.

55 MillióBól úJult 
Meg AZ Öno

A szatymazi Kossuth utca 11. szám 
alatt mûködô öregek napközi otthona 
bôvítésére és akadálymentesítésére 
55 millió 410 ezer forintot nyert az 
üzemeltetô Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása. A fejlesztéssel a jelenlegi 
szolgáltatások színvonalának emelése, 
az ellátottak és a dolgozók körülmé-
nyeinek javítása volt a cél. A fejlesztés 
kapcsán informatikai, irodai és udvari 
eszközöket, valamint egy 8/9 személyes 
gépjármûvet is beszereztek. A projekt 
kivitelezési munkái május elején befe-
jezôdtek. Jelenleg a használatbavételi és 
a mûködési engedély beszerzése folyik.



Szolgáltatás

24 óráS Szegedi lelKiSegély-Szolgálat
Éjjel- nappal hívható július elsejétôl a 

Lelkisegély-szolgálat Szegeden. A szer-
vezetet a Szegedi Kistérségi Többcélú 
Társuláson belül, a Humánszolgáltató 
Központ mûködteti.

A vezetékes telefonról hívható, 80/ 
820- 111- es számon továbbra is elérhetô 
a szolgálat, de újdonságnak számít, hogy 
mostantól a 116-123-as számon (Európai 
Harmonizált Hívószám), mobiltelefonról 
is a nap 24 órájában csöröghetnek a rá-
szorulók, akiknek gyakran néhány szó is 
elég ahhoz, hogy túllendüljenek az ôket 
nyomasztó problémákon. Vannak em-
berek, akiknek ez a jól ismert telefonos 
szolgálat az utolsó mentsvár. A szervezet 
célja, hogy a magányos, megkeseredett 
embereken segítsen.

A leggyakoribb megkeresés oka a 
családban történô és a családot érintô 
gondok, párkapcsolati problémák, de 
gyakori a krízishívás is, ami a rendsze-
resen visszatérô, krízis helyzetben lévô 
emberek segítségkérését jelenti. Nem 
ritka az úgynevezett „cry for help” hívás 

sem, amikor az öngyilkosság elôtt álló 
emberek utolsó szálként megpróbálnak 
segítséget kérni, ilyen típusú hívás éven-
te 10- 15 fut be a szervezethez.

Életkor szerint a rászorulókat nem 
lehet kategorizálni, vannak tinédzserek, 
akik általában életkori sajátságok miatt 
csörögnek, illetve az idôsebb (nyugdíjas) 
korosztály, akik pedig a magánytól szen-
vednek. Teljesen elszakadnak a világtól, 
egyedül élnek, nincs családjuk, vagy 
esetleg betegségük miatt még az ott-
honukat sem képesek elhagyni. Mind 
közül talán a magány a leggyakoribb ok, 
amiért megszólal a segélyhívó telefon.

A szolgáltatás személyes megkere-
sésre nem ad lehetôséget. Csak telefo-
non keresztül lehet elérni ôket, illetve 
interneten keresztül, de ez a módszer 
még fejlesztésre szorul. A szolgálat egy 
országos hálózathoz, a LESZ-hez, vagy-
is a Lelki Elsôsegély Telefonszolgálatok 
Szövetségéhez tartozik. Az ország több 
pontján már elindult egy internetes fó-
rum is, azonban egyelôre nagyon ritkák 

az ilyen jellegû megkeresések, még nem 
gyakorlat Magyarországon a netes segít-
ségkérés. A telefonos és a netes szolgálat 
is egyaránt anonim, tehát a telefonáló és 
az ügyfelesek is név nélkül veszik fel a 
telefonkagylót. 

A szolgálat munkatársai tanácsot nem 
adnak, ahhoz segítik hozzá az embereket, 
hogy meg tudják oldani a problémájukat, 
legyen rálátásuk saját életükre, gond-
jaikra, problémáikra.

Júliustól tehát a hét mindenapján, a 
nap minden órájában hívható lesz a 116-
123-as Lelkisegély-szolgálat, ami azt 
jelenti, hogy a szervezet munkatársainak 
létszáma is növekszik - tudtuk meg a 
szolgálat vezetôjétôl. Fábiánné Páger 
Anna elmondta, hogy márciusban indult 
egy képzés, ahol az önkéntesek több 
alkalmassági teszt kitöltését követôen 
120 órás képzésen tanulják meg a se-
gítségnyújtás alapjait. A vezetô szerint 
az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a jelentkezôk 60-80 százaléka al-
kalmas erre a munkára. Mivel a segítôk 

a személyiségükkel dolgoznak, ezért a 
jelentkezôknek elôször egy önismereti 
tréningen kell részt venniük, amit egy 
szakmai képzés követ, ennek során meg-
tanulják, hogy mit jelent a krízishelyzet, 
a „cry for help”, azaz az öngyilkosságot 

megelôzô állapot, illetve hogy miként 
lehet vezetni egy segítô beszélgetést. A 
sikeres tanfolyam elvégzését követôen 
pedig munkába állhatnak az önkéntesek. 
Júliustól 32 munkatárs várja a hívásokat 
a szegedi Lelkisegély-szolgálatnál. 

lom. Az Anna-kúttól pedig a Fekete sas 
utca– Nagy Jenô utca–Híd utca felé lehet 

menni, így a Széchenyi térnél nemcsak 
a tömegközlekedési jármûveket, hanem 
az autósokat is engedik egyenesen a Bel-
városi híd felé. Újszegedrôl a Belvárosi 
hídon át a Stefánia - Vörösmarty utca, 
illetve a Széchenyi tér - Nagy Jenô utca 
felé haladhat a forgalom.

Az elsô hét tapasztalata, hogy torló-
dásokra kell számítani a Tisza Lajos 
körúton, a Nagy Jenô utcában és a Fekete 
sas utcában. Akinek nem közvetlenül a 
belváros az úticélja, érdemes a Belvárosi 
híd helyett a Bertalan híd – Nagykörút 
útvonalat használni.

Az 1-es villamos csak az Anna-kútig 
közlekedik, innen a villamosok helyett 
1-3-4 jelzésû pótló autóbuszok viszik az 
utasokat Tarján végállomás és a szegedi 

nagyállomás között - hívja fel a figyelmet 
a tömegközlekedést érintô legfontosabb 
változásra a projektmenedzser. A járat 
kerülô úton közlekedik. Kimarad a Szé-
chenyi tér, a Somogyi utca és az Aradi 
vértanúk tere megálló. Helyette az An-
na-kút, a Centrum Áruház, a Dugonics 
tér, a Honvéd tér és az SZTK Rendelô 
megállóhelyen lehet felszállni. 

Mivel a pótló autóbuszok is a Tisza 
Lajos körutat használják, a Dugonics 
tértôl külön tömegközlekedési sávot 
alakítottak ki a buszoknak. Az autósok 
csak a belsô sávokat használhatják, a 
külsôk a tömegközlekedési jármûveké. 
Az 1-es villamosvonal felújítási mun-
kái a tervek szerint idén novemberben 
fejezôdnek be, de az iskolakezdésre a 
Széchenyi tér környékét már szeretnék 
felszabadítani.

villamoSvonal 
felújítáSa

Folytatás az 1. oldarol

Fejlesztések Szegeden

úJ troliBuSZVonAl indult SZegeden
Június 16-tól a 19-es trolibuszvonalon 

Makkosháztól Tarján, Víztorony térig 
szállítják az utasokat. Az új járat a kora 
reggeli és a kora délutáni órákban 10 
percenként közlekedik.

Az utazási igényhez alkalmazkod-
va alakította ki a Szegedi Közlekedési 
Kft. az új trolibuszvonalat. A 9-es járat 
Makkosháztól a Lugas utcáig közleke-
dik, június 16-ától azonban egy új já-
ratnak köszönhetôen tovább utazhatunk 
a Budapesti körúton egészen a tarjáni 
Víztorony térig. A 19-es troli vonal tehát 
ugyancsak Makkosháztól indul, de a 
Csillagtérnél nem a Lugas utca felé veszi 

az irányt, hanem a Budapesti körúton 
haladva Tarján, Víztoronytérig szállítja 
az utasokat.

Az elsô járat reggel 4 óra 20 perckor 
indul Makkosházról, az utolsó pedig 22 
óra 41 perckor a tarjáni Víztorony tértôl. 
A trolik a kora reggeli és a kora délutáni 
órákban tíz percenként közlekednek, 
napközben általában negyedóránként 
érkezik jármû egy-egy megállóba. A 
trolibuszvonal a 9-es mellett önálló 
vonalként fog üzemelni. A két vonal 
közös szakaszán a jármûvek a jelen-
legi járatsûrûséget megtartva fognak 
közlekedni.

Fejlesztések Szegeden

HelyzetKép a játéKoK
Kertjébôl

tavaly novemberben adták át az újszegedi ligetben a 
Játékok Kertjét, a beruházás részeként kerékpáros fogadó-
állomás épült, és az extrémparkot valamint a játszóteret 
is bôvítették. A nyári idôszakhoz érve még van néhány 
teendô, a park látogatói több javaslatot is adtak a jövôbeni 
fejlesztésekhez.

Reggel 8-tól este 10 óráig vehetô igény-
be a kerékpáros centrum a Játékok Kert-
jében, olvasható az épület bejáratánál 
kifüggesztett tájékoztatón, melybôl a 
házirendrôl is információkat kaphatunk. 
Egyelôre az ajtó zárva van, senkit sem 
engedhetek be - ezt az információt már 
Papp Mihálytól, a Játékok Kertjének biz-
tonsági ôrétôl tudom meg. Az épületben 
még többek között mûszaki engedélyre 
várnak, ahogy láthatja, kábelek lógnak 
a falakon, ezeket el kell tüntetni - mutat-
ja meg a hiányosságokat Papp Mihály, 
miután a kedvemért csak kinyitotta az 
centrumot. Az épület belsejében pici, 
de takaros helyiségeket alakítottak ki.  
A bejárati részben egy információs pult 
helyeztek ki, ami egyelôre még nem 
mûködik. A folyosóról nyílik egy-egy 
férfi és nôi zuhanyzó, az épület végében 
pedig öltözôt találunk értékmegôrzô 
szekrényekkel. A kerékpáros centru-
mot a Játékok Kertjével együtt tavalyi 
év végén adták át. A 100 millió forintos 
beruházásból 50 millió volt uniós forrás, 
a fejlesztéssel a kerékpáros turizmust 
kívánja a város fellendíteni. 

A tetôn rövidesen beindul a kerékpár-
kölcsönzés, most egyelôre tárolók vannak 
fenn, ezeket gyakorta igénybe is veszik a 
biciklisek, fôleg akkor, ha mérkôzés van a 
sportcsarnokban - ad gyors helyzetképet 
az épület tetejének használatáról Papp 
Mihály. Ilyenkor azok, akik kerékpárral 
érkeznek, idehozzák a jármûveiket, le-
zárhatják és kamera figyeli a bicikliket. 
Persze, mindig elmondom, hogy este 10-kor 
bezárom a parkot, szóval, ha addig nem 
ér vissza az illetô, csak másnap reggel 
tudja a biciklijét elvinni.

A Játékok Kertje beruházás részekén 
épült egy polimer-beton ügyességi pá-
lya a liget extrém parkjában. Nagyon jól 
használható a gödör - mutat be néhány új 
trükköt Ivicz Dániel, a 14 éves szegedi fiú 

BMX-ével tesztelte az 
új pályát. Egyedül az 
okoz problémát, hogy 
a szél gyakran telefúja 
homokkal a gödröt, és 
sokszor egyéb szemét 
is belekerül, ilyenkor 
nekilátunk és közösen 
kitakarítjuk.

Egy szivacsgödörnek még nagyon tud-
nánk örülni - mondja a 17 éves Kardos 
Keve, aki szintén kerékpárjával jár az 
extrémparkba. Néhány helyen az ország-
ban már mûködik ilyen gödör, ebben sé-
rülések nélkül tanulhatnánk új trükköket. 
A betongödörrel minden rendben, sajnos 
néha megáll a közepén a víz, de ezt már 
megszoktuk. A többi pályán is rendbe 
tették az íveket, most már azok is jól hasz-
nálhatók.

A parkosítást lehetne folytatni - erre már 
Németh Anikó hívja fel a figyelmem, aki 
a 2 éves Márkóval és a 4 éves Annával 
érkezett a parkba. Nagyon kellemes itt 
a hangulat, a fiatalok kedvesek, nem 
zavarjuk egymást, baráti a légkör. Sok 

szülôt látni a játszótéren, néha túl sokan 
is vagyunk. Csak néhány csúszda van és 
egypár hinta, meg egy homokozó, még 
további játékoknak nagyon örülnénk. A 
játszótér fejlesztése szintén a Játékok 
Kertje beruházás részeként valósult meg, 
a csúszdák és hinták mellett kényel-
mes padokat helyeztek ki, a kétgyerekes 
anyuka szerint ebbôl is lehetne több.

A legtöbben persze továbbra is a kerék-
páros centrum nyitására várnak, Papp 
Mihály elmondta, majd minden nap érke-
zik érdeklôdô, aki igénybe venné az épü-
let szolgáltatásait, de a kulcsok egyelôre 
a biztonsági ôr zsebében maradnak. Ha 
minden jól alakul, információink szerint 
már nem sokáig.
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Fejlesztések a Kistérségben

250 négyzetméterrel
bôvül a faluHáz
tiSzaSzigeten

Bodó imre polgármester szerint gyönyörû lesz tiszasziget fôtere, ha meg-
újul a faluház és a templom. A faluház 250 négyzetméterrel bôvül. Az új 
szárnyban oktatási és számítógépes terem, könyvtár, posta, házasságkötô 
terem, két közösségi célú iroda, higiéniás-szociális blokk, valamint civil 
terem kap majd helyet.  

Közel 53 millió forint támogatást nyert 
Tiszasziget önkormányzata az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítá-
sára. A fejlesztés során a meglévô régi 
és felújításra szoruló mûvelôdési ház 
250 négyzetméterrel bôvül. – A Falu-
ház felújítása már hetekkel ezelôtt el-
kezdôdött, jelenleg a nyílászárókat te-
szik be és szerelvényeznek. A templom 
felújítása június 20-án indult. Ha ezek 
elkészülnek, gyönyörû lesz Tiszasziget 
fôtere  – mondta lapunknak Bodó Im-
re polgármester. Hogy mi kap helyet a 
megújult Faluházban? – Az új szárnyban 
oktatási és számítógépes terem, könyv-
tár, posta, házasságkötô terem, két kö-

zösségi célú iroda, higiéniás-szociális 
blokk, valamint civil terem kap majd 
helyet – sorolta Tiszasziget elsô em-
bere. Bodó Imre elmondta: több civil 
szervezet is – nyugdíjas klub, Szigeti 
gazdakör, polgárôr egyesület, KAP-TÁR 
Családsegítô Egyesület stb. – mûködik 
a faluban, amelyeknek helyet biztosíta-
nak a felújított épületben. A célcsoportok 
tagjainak együttmûködésével alakul ki 
az integrált közösségi tér szakmai meg-
valósítási programja. A polgármester 
elmondta, hogy a tetôtérben a fiatalok-
nak alakítanak ki helyet, lesz itt csocsó, 
sakk és konditerem. Vendégszobákat is 
kialakítanak, ahol tíz embert kényelme-

sen el tudnak majd szállásolni. A projekt 
költsége nem csupán a felújítási és bôví-
tési munkálatokat fedezi, de számítás- és 
rendezvénytechnikai berendezéseket is 
beszereznek a támogatási pénzbôl, sôt 
még a mûködtetésre is jut a pályázaton 
nyert forrásból. A fiatalok messzeme-
nôen pozitívan fogadták a faluban az új 
számítógépes terem kialakítását. Rész-
vételükre mind a napi, mind a kulturális, 
mind a sportfesztiválok lebonyolításá-
ban számítanak. A fiatalok Tiszasziget 
honlapjának frissítésében, adatok le-
töltésében, idôsek számára az alapvetô 
számítástechnikai ismeretek átadásában 
vesznek majd részt. Az eddigi fôtéri 
rendezvények során mobilvécéket telepí-
tettek. Ezt váltják ki a felújított épületben 
kialakított korszerû higiéniás-szociális 
blokkal. Bodó Imre elmondta: terveik 
szerint a falunapon, augusztus 27-én 
adják át a felújított Faluházat.

Szent antal 
napoK röSzKén

Június 1. és 12. között rendezték meg 
Röszkén a IV. Páduai Szent Antal Plébá-
niaprogramot, amelyet ezúttal a Nemzet 
és hungaricum témaköréhez igazítottak. 
Június 1-jén késô délután a szegedi Para-
stúdió amatôr színészpedagógiai mûhely 
röszkei gyermekcsoportja adta elô a Can-
tata profana – A kilenc csodaszarvas 
c. színpadi játékot a Bartók Béla által 
gyûjtött kolinda (népballada) nyomán a 
csoportvezetô pedagógus, Punk Mária 
rendezésében. Június 3-án este Magyar-
országért felajánlott szentségimádásra 
került sor a röszkei templomban Bartók 
Béla Cantata profana c. zenemûvének 
hallgatásával. Június 4-én délelôtt a 
templomkertben felállított új nemzeti 
emlékmûvet avatta fel Nógrádi Zoltán, 
a térség országgyûlési képviselôje és 
Borbásné Márki Márta, Röszke község 
polgármestere. A Trianoni diktátum alá-
írásának emléknapján Nógrádi Zoltán 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy a 
jelen kor fiatal nemzedékét nemzeti kö-
telesség megismertetni a trianoni döntés 
hátterével, hogy pontosan értsék, mit 
jelent az a magyarságot sújtó arányta-
lan és végletesen igazságtalan határozat 
egy vesztes világháború után, amelynek 
traumája, valamint a génekben hordozott 
pesszimizmus mind a mai napig hatással 
van a magyar ember gondolkodás- és 
érzésvilágára. A politikus azt is kihang-
súlyozta, hogy a múltunkkal való ôszin-
te és kritikus szembenézés lehet csak 
egy egészséges jövô biztosítéka. Majd 
Kiss Gábor szavalatát követôen Borbás-
né Márki Márta adta át a községnek a 
felavatott nemzeti emlékmûvet, amely 
egy diadalívet formál, lábazatánál pedig 
egy emléktáblán a magyar történelem 
fontosabb dátumai kaptak helyet. Az 
emlékmû avatását követôen az általános 
iskolások részére kiírt nemzeti rajzpá-
lyázat eredményhirdetésére került sor a 
templomban: a díjakat Gárdián Gábor író, 
gordonkamûvész, a Magyarok Szövetsé-
gének szegedi prominens képviselôje 
adta át. Ugyancsak a délelôtti program 
keretében került felszentelésre a plébá-
niakertben található az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program Falumegújí-
tás és Fejlesztés célterületre benyújtott 
pályázat keretében felújított katolikus 
rendezvényház is, amelyet az egyház-
közösség közelmúltjának legjelentôsebb 
alakjáról, Kartal József plébános atyáról 
neveztek el. Kartal József egészségi ál-
lapota miatt nem tudott jelen lenni a 
szentelésen, üdvözletét Borbásné Márki 
Márta polgármester asszony tolmácsolta 
a jelenlévôknek. A délelôtti programokat 

közös szabadtéri ebéd, majd játékos fog-
lalkozások követték a plébániakertben 
a röszkei Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház 
és az egyházközség ifjúságpasztorációs 
munkacsoportjának közös szervezésében. 
A nap végén ifj. Nikolényi István ének-
mûvész és Gémesi Márta elôadómûvész 
estjére került sor a templomban Ábrahám 
Judit és Bende Zsuzsanna zenei közre-
mûködésével.

Június 5-én délelôtt Magyarországért 
felajánlott ünnepi szentmisét mutatott be 
a templomban Nagy Róbert kunágotai 
plébános, a Szent András Evangelizáci-
ós Iskola Szeged-Csanád egyházmegyés 
referense. Róbert atya szentbeszédében 
a szív mélységeiben meghozott dönté-
sek jelentôségére hívta fel a figyelmet, 
melyre az ember csak akkor képes, ha 
felteszi magának ôszintén a kérdéseket: 
értjük-e, hogy az Isten milyen áldozatokat 
tud vállalni az ember iránt érzett szere-
tetbôl. Áldozatot hozni ugyanis csak az 
tud, aki átéli, milyen az, amikor érte is 
áldozatot hoznak.

Végül június 12-én, Pünkösd ünnepén 
került sor az egyházközség búcsújára, 
benne a több száz éves hagyományra 
visszatekintô karitatív szellemû Szent 
Antal-kenyere szertartással, Páduai Szent 
Antal pünkösdi prédikációjának könyv-
bemutatójával, továbbá az egyházközség 
hittanos jutalmainak kiosztásával és a 
Páduai Szent Antal emlékérem átadásá-
val, amelyet az egyházközösség érdeké-
ben végzett szolgálataiért és az önkéntes 
munkákban mutatott példaértékû szerep-
vállalásáért ebben az évben Tóth Károly 
röszkei polgár, egyházközségi képviselô 
vehetett át.

unióS forráSból
Szépült a rendelô
Az Aczél utcA 21. százAdA

több generációt kiszolgált, és az évtizedek alatt alaposan el is haszná-
lódott Szegeden az Aczél utcai rendelôépület. A szegedi önkormányzat a 
dél-Alföldi regionális operatív Programból, az európai regionális fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával 49,2 millió forintot nyert az elhanyagolt épület 
korszerûsítésére. ez a beruházás értékének 90 százaléka. A rendelôt a na-
pokban vehették birtokba orvosok és betegek.

A felújítás elôtt három felnôtt házior-
vos, egy gyermekorvos és két fogorvos 
rendelt az Aczél utcában. A helyiségek 
szinte semmiben nem feleltek meg az 
elôírásoknak, és az épület sem volt aka-

dálymentes, állandó volt a zsúfoltság. A 
projekt tervezésekor már a mai szabá-
lyokhoz alkalmazkodtak. A rendelôkhöz 
immár asszisztensi irodák tartoznak, és 
személyzeti pihenô is épült. Az emele-

ten az eddigiekkel ellentétben külön 
váróterme van a fogorvosi és a gyermek-
rendelônek. Megújult a központi fûtés, 
kicserélték a nyílászárókat és beépítettek 
egy liftet is. Az akadálymentes közle-
kedést emellett a küszöb nélküli ajtók 
és a járófelületek kialakítása is segíti. 
Lehetôség nyílt új számítógépek, váró-
termi bútorok beszerzésére is.

Az Aczél utcába több városrészbôl 
is járnak betegek. Petôfitelep önkor-
mányzati képviselôje, Gila Ferenc azt 
tapasztalja, hogy az átadás óta sokan 
nem is betegként, hanem azért men-
nek el rendelôhöz, hogy megnézzék 
a kívül-belül megszépült épületet. A 
rendezett környezet, a mutatós térkô-
burkolat óriási változást jelent a korábbi, 
gazos, elhanyagolt állapothoz képest. 
A képviselô külön örül annak, hogy a 
rendelô udvarán immár biztonságo-
san elhelyezhetôk a kerékpárok és a 
babakocsik. Az egyetlen aggodalmat 
a rendelô új vaskerítése okozza, mely 
szemlátomást rozsdásodik, és a lecsö-
pögô víz elszínezi az új térburkolatot. 
Ez azonban – a tervek tanúsága szerint 

– átmeneti jelenség, ugyanis a kerítést 
speciális acélból építették, melyen ne-
mes rozsda fejlôdik, ez pedig késôbb 
védôrétegként viselkedik.

Programok a Kistérségben

Egészségügy
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Oktatás

Oktatás

Szerb tanterv éS új eSzKözöK
é vzáró utá n A kistérségi iskol ák

Megkezdôdött a vakáció a szegedi kistérség egységes oktatási intézményé-
nek iskoláiban is. Szeptember elsejéig csöndesebbek az iskolaépületek, ám 
az évzárás után szinte azonnal megkezdôdik a felkészülés a több változást 
is hozó új tanévre. 

A kistérségi iskolákban e tanévben 
is a nyelv-, valamint az informatikai 
oktatás volt a kiemelt cél. Országosan is 
egyedülálló, hogy immár negyedik év-
ben tehettek próbanyelvvizsgát alap- és 
középfokon az itt tanulók, idén mintegy 
négyszázan – emeli ki dr. Gera Tibor, a 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Közoktatási Intézményének fôigazgatója. 
Minden tanuló, akinek a próbavizsga 

sikerült, „élesben” is sikeresen vette az 
akadályt. E tanévben is volt kedvezmé-
nyes vizsgalehetôség, részben a Laksmi 
Nyelviskola, részben a tagiskolák alapít-
ványainak jóvoltából.

inforMAtiKAi feJleSZtéS Min-
den tAntárgyhoZ

Három éve indult elôször 5 évfolya-
mos angol-informatikai osztály a kis-

térségi közoktatási intézmény Eötvös 
gimnáziumában. A speciálisan felépített 
programban a diákok 3 évig kiemelt 
óraszámban tanulnak angolt és infor-
matikát, a harmadik év végén pedig 
mindkettôbôl elôrehozott érettségit te-
hetnek középszinten. Az ötödik év végén 
ezt emelt szintre hozhatják, de a végsô 
cél természetesen a nyelvvizsga, illetve 
informatikából az ECDL vizsga. Utóbbit 
évente mintegy 100 diák teljesíti siker-
rel, és mellettük számos pedagógus is.

Lezajlott az a közbeszerzési eljárás, 
melynek eredményeképpen pályázati 
forrásból 50 interaktív táblát és mintegy 
300 személyi számítógépet vásárolt az 
intézmény. Ezeket szeptember elsejétôl 
minden tantárgy oktatásánál használják 
majd, és az összes tagintézménybe jut 
belôlük. Az interaktív táblák haszná-
latára intézményen belül képeztek ki 
körülbelül 100 pedagógust. 

egySégeS tAnterV SZerB 
nyelVBôl

Nem csak az angol, de a szerb nyelv 
is népszerû a diákok körében. A szôre-
gi tagiskolában közel százan tanulnak 
szerbül, és az Eötvös gimnáziumban 
is oktatják a nyelvet. Szülôi kezdemé-
nyezésre az újszentiváni tagóvodában 

is indul szerb csoport, így ôszre elké-
szül az az egységes tananyag, mely az 
óvodától az érettségiig lehetôvé teszi a 
szerbtanulást. 

VáltoZáSoK AZ úJ tAnéVBen
Ôsztôl a kistérségi intézmény pedagó-

giai szakszolgálata látja el kettô kivéte-
lével a szegedi önkormányzati iskolák 
habilitációs és rehabilitációs feladatait. 
Kiválik a kistérségi intézménybôl, és 
egyházi fenntartású lesz a dóci óvoda. 

Zsombón az iskolát valószínûleg szintén 
az egyház veszi át, viszont azokról a gye-
rekekrôl, akiket szüleik önkormányzati 
intézménybe szeretnék járatni, Zsombó 
önkormányzatának kérésére a kistérség 
gondoskodik. Minden jelentkezô zsom-
bói kisdiákot felvesz a szegedi Weöres 
Sándor iskola, illetve az érdeklôdôk kor-
látozott létszámban a szatymazi iskolát 
is választhatják. Mindkét helyre iskola-
busz hordja majd a gyerekeket tanári 
felügyelettel, díjtalanul.

életre Kel
a tananyag
Félmilliárdos inForm Atik Ai  
Fejlesztés A szegedi iskol ákbA n

Soha nem látott nagyságú informatikai fejlesztés zajlik a megyeszékhely 
önkormányzati iskoláiban. 508,5 millió forintnyi pályázati forrásból csak-
nem negyven iskolaépületben korszerûsödnek ugrásszerûen az oktatás 
tárgyi feltételei. A beruházás új lehetôségeket nyújt a pedagógusoknak, a 
diákok pedig rájöhetnek: tanulni nem föltétlenül unalmas. 

A rendelkezésre álló forrásból 904 
komplett személyi számítógép-kon-
figurációt, 299 interaktív táblát és a 
hozzájuk tartozó tantermi csomagot, 
valamint egyéb, kapcsolódó informati-
kai eszközöket és programokat vásárol 
az önkormányzat. Ez utóbbiak között a 
fogyatékkal élôk, tanulási nehézséggel 
küzdô speciális igényeit kielégítô eszkö-
zök, valamint például a szintfelmérést, 
számonkérést nagyban megkönnyítô, 
úgynevezett szavazócsomagok is van-
nak. A tantermek 40 százalékába kerül 
valamilyen interaktív eszköz. A pályázat 
célja nem pusztán az eszközbeszerzés 
volt, hanem az élethosszig tartó tanulás-
hoz szükséges képességek fejlesztése is. 

Az intézmények közül a három iskolát 
egyesítô Szegedi Ipari, Szolgáltató Szak-
képzô és Általános Iskola kapja a legtöbb 

eszközt. Feketû Béla fôigazgató elmond-
ta, ennek egyik oka, hogy a városban 
náluk tanulnak legnagyobb arányban 
hátrányos helyzetû diákok, de fontos a 
fejlesztés a szakiskolai képzési program 
miatt is. Az intézmény pedagógusainak 
többsége már korábban elsajátította az 
interaktív eszközök használatát, mos-
tantól azonban már alkalmazni is tud-
ják a megszerzett tudást. Új dimenziók 
nyílnak a tanulók számára is, hiszen 
egészen más, számukra is izgalmas kö-
rülmények között tudják elsajátítani a 
tananyagot – fûzte hozzá a fôigazgató.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásában valósul meg. 
A pályázat közremûködô szervezete az 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft.

Mások írták

a CSiCSeriK éS beliCéK 
elKápráztattáK 
töröKorSzágot

Áprilisban a Csicseri és a Belice Nép-
tánccsoport felejthetetlen hetet töltött a 
törökországi Zonguldakban egy Néptánc 
Fesztiválon. A szülőktől való búcsúzást 
követő pityergés rövid ideig tartott. A 
másfél napos út után ért a csoport Zongul-
dakba, majd tovább szálláshelyükre, Dev-
rekbe. A csoport tagjai török családoknál 
laktak, így bepillantást nyerhettek a 
törökök mindennapi életébe, és török 
ételek kóstolhattak, török gyerekekkel 
barátkozhattak. Az időjárás az első 3 nap-
ban nem állt melléjük, hiszen 10-12 °C és 
szemerkélő eső nehezítette a fellépéseket. 
Többnyire kisebb települések helyi isko-
láiban mutathatták be hagyományunkat, 
táncainkat, viseleteinket, amelyet mindig 
kíváncsi diákok és tanáraik lelkes tapsa 
kísért. Az öt nap alatt a csoportoknak 
tizenkilenc fellépése volt, így a hét vé-
gére rendesen kifáradtak a gyerekek. A 
reggeli találkozásokkor Kodéné Sinkó 

Hajni, az egyik kísérő anyuka és a csoport 
tolmácsa, Sipos Évi segítségével öltöztek 
a lányok és került a sok-sok rakoncátlan 
haj gyönyörő fonatokba. A fellépésekkel 
teli fárasztó napok után egy fergeteges 
búcsú buli zárta a csoport törökországi 
kirándulását. A hét során a kis tánco-
saink számára természetesebbé vált a 
viseletben való megjelenés és a színpadi 
viselkedés is.

A búcsúzás nem volt könnyektől men-
tes. A hazafelé tartó út szerencsére gör-
dülékeny volt, amiért köszönet a sofő-
röknek, Györkei Csabának és Szalkai 
Krisztiánnak. 

Valószínőleg nem leszek egyedül a szü-
lők között, ha azt állítom, hogy számunk-
ra is felejthetetlen és rendkívül hosszú 
volt ez a hét, sőt összességében 9 nap. 
Számtalan táborozást, kirándulást szer-
veztem már, ezért kijelenthetem, hogy 
nem semmi, amit ezek a gyerekek átéltek, 

és nem akármilyen feladatra vállalkozott 
Kata és Gábor, amikor úgy döntöttek, 
hogy még a kicsiket is magukkal viszik. 
A csoportból nem egy kisgyermek még 
soha nem volt a szüleitől távol, nemhogy 
egy más országban, kultúrában, idegen 
családban. De büszkén állíthatom, hogy 
ők is megállták a helyüket, amiért köszö-
net és hála jár a csoportvezetőknek és az 
őket kísérő felnőtteknek, akik, ha kellett, 
anyjuk helyett anyjuk, apjuk helyett ap-
juk voltak ez alatt a pár nap alatt. 

Természetesen egész hetes aggodal-
munkat feledtette az épségben megérkező, 
de „hulla” fáradt kis csapat. És most nap, 
mint nap azzal szembesülhetünk, hogy 
mennyire önálló, mennyire a dolgaira, 
feladataira odafigyelő lett a mi kicsi lá-
nyunk, vagy éppen fiacskánk.

Köszönet érte. 
Karácsonyi Szilvia
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Programok a Kistérségben

Programok a Kistérségben

zSombói réteSKirálynô
18 csapat összesen 50 féle rétest sü-

tött nemcsak a látogatók nagy örömére. 
A zsûri is bírálta ugyanis az elkészült 
desszerteket a Szegedtôl csupán pár 
kilométerre fekvô községben az IV. Új-
szentiváni Rétesfesztiválon. 

Csongrád megyében szinte nincs olyan 
település, amely a jó idô beköszöntével 
ne rendezne valamilyen fesztivált egy- 
egy helyi terménynek vagy szokásnak. 
Ez alól Újszentiván sem kivétel: Putnik 
Lázár polgármester elárulta, ami a közeli 
Szôregnek a rózsa vagy Kübekházának 
az operett, az az újszentivániaknak a 
rétes. A község elsô emberének a ked-
vence a csokis-meggyes töltelékes. Az 
érdeklôdôk azonban emellett számos más 
különleges tésztafélét is kóstolhattak.

Aki Öttömös nevét hallja, annak pél-
dául a spárga jut eszébe. Ebben a kis 
faluban ugyanis több évtizedes hagyo-
mánya van a spárgatermelésnek, így 
nem csoda, hogy a fesztiválon az öttö-
mösiek az idén is spárgás, vagy ahogy 
náluk hívják, nyúlárnyékás rétest is 

sütöttek. A töltelék egyszerû - vallják 
készítôi: felkarikázott, fôtt spárga, sajt 
és tojássárgája kell hozzá. Meg persze a 
fûszerezés - de a hozzátevôket már nem 
tudtuk meg.

A „fôzôversenyen“ nem csupán Ma-
gyarországról érkezôk vetélkedtek, ha-
nem szlovákok, szerbek és románok is. 
Mindegyikük megmutatta, milyen is 
náluk az a tésztaféle, amit mi rétesnek 
nevezünk. Az országhatártól mintegy 
két kilométerre fekvô Kisgéresen nincs 
hagyománya az általunk ismert rétesnek. 
Helyette viszont ott van a Szlovákia-szer-
te ismert és kedvelt géresi béles. Ehhez 
a süteményhez is rétestészta kell, de azt 
nem nyújtják, hanem cibálják. 

A szigorú zsûrit ( Farle Csaba, az Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatóság megyei igazgatója, 
Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igaz-
gatója és Sulyok Erzsébet, a Délmagyar-
ország címû napilap fôszerkesztôje) min-
den csapat megpróbálta elkápráztatni. 
Akadtak olyanok, akik népviseletbe bújva 

szorgoskodtak a rétes készítésénél, má-
sok a kínáló asztalt díszítették fel. De 
olyan csapat is dolgozott a fesztiválon, 
mely a pálinka vagy a bor meggyôzô 
erejében bízott. 

A zsûri végül öt kategóriában hirdetett 
eredményt. A hagyományos réteseknél, 
vagyis az almásnál, a meggyesnél és a 
túrósnál a Zsombói Marika nevû csa-
pat tarolt. 

Marika néni, aki édesanyjával és 
lányaival közösen készítette el a leg-
ízesebbnek bizonyult süteményt, szíve-
sen elárulta a finomság receptjét. Azt 
mondja, nincs különösebb praktikájuk, 
nem használnak érdekes, keleti fûsze-
reket, hagyományosan készítik a túrós 
rétest, és talán ezért is találták a leg-
finomabbnak az általuk gyúrt tészta 
és kevert tölteléket a zsûri tagjai. A jó 
rétes titka a hagyományos ízeken kívül, 
hogy szeretni kell sütni. Ezt az édessé-
get szívvel- lélekkel kell készíteni, mint 
mindent a konyhában, és akkor nem lehet 
hibázni - vallja Marika néni. A nagy-

szülôktôl megörökölt recept szerint a 
konyhaasztalon kell kinyújtani a tésztát, 
amelybôl, ha nem spóroljuk ki az alap-
anyagokat, nem lesz szakadós, és szép 
vékonyra lehet húzni a félfogós lisztbôl, 
ecetbôl, zsírból és tojás sárgájából álló 
alapot. Fontos, hogy a hozzávalók házi 
készítésûek legyenek, mert Marika néni 
szerint a bolti liszt például nem olyan jó 
és megfelelô minôségû.

A zsombói csapat kínálatában csak az 
eredeti ízesítésû süteményeket találjuk, 
azaz a mákos, diós, meggyes rétes mellett 

túrosat és almásat. Marika néniék soha 
nem keverik a töltelékeket, meggyes-má-
kos, vagy tökös-mákos éppúgy nem ke-
rülhet az asztalra, mint túrós-mazsolás. 
Az újításokkal ez a csapat nem ért egyet 
- mondja mosolyogva a fôszakács.  

A fesztivál legidôsebb rétessütôjének, 
a 73 éves Király Mihályné legendás ré-
tesének hamar híre ment Zsombón. A 
környékbeliek születésnapok, menyeg-
zôk elôtt Marika nénit kérik fel az édes 
finomságok elkészítésére, aki ilyenkor 
akár 10 kilót is süt.

falunap dóCon

A multikultúra és a hagyományôrzés 
jegyében rendezték meg június 4-én a 
Falunapi rendezvényt, amely a falu apra-
ja-nagyjának nyújtott felhôtlen szórako-
zást. A programsorozatot a hagyományos 
zenés ébresztô nyitotta, melynek során a 
falu lakosságát ébresztették énekszóval 
az asszonyok. 

A kopjafa koszorúzása és a Sándorfalvi 
Kamarakórus színvonalas elôadása után 
ünnepi mise vette kezdetét, ezt követôen 
a kulturális mûsor keretében fellépet 
a Deszki Asszonykórus és a Néptánc-
együttes. A Dóci Katolikus Általános 
Iskola diákjai elôadásában a Só címû 
színdarabot láthatta a közönség. 

A kulturális mûsort követôen osztot-
ták ki a Magyar Vöröskereszt Csong-
rád Megyei Szervezete által a faluban 
rendszeresen vért adók díjai, valamint 
átadták Dóc községnek a Humanitárius 
települési címet adományozó oklevél.  A 
település a cím viselésére egy évig jo-
gosult. Az oklevelet Sasvári Krisztina a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei 
igazgatója adta át a Dóc polgármesteré-
nek. Az igazgató asszony elmondta, öröm 
számára, hogy Csongrád megyében Dóc 
az elsô település, amely megkapta ezt 
a kitüntetô címet, amely azt bizonyít-
ja, hogy a település egyetért a Magyar 
Vöröskereszt eszmeiségével, alapelveit 
tiszteletben tartja, céljai megvalósításá-
ban pedig aktívan részt vesz. Dócon az 
óvoda és iskola a Magyar Vöröskereszt 

bázis intézményei. A községben ifjúsági 
alapszervezet mûködik, ôk rendszeresen 
szerveznek az óvodában és az iskolában 
egészségmegôrzô, felvilágosító elôadáso-
kat. Az egészség hét megszervezésébe is 
aktívan bekapcsolódik a helyi Ifjúsági 
Vöröskereszt. Évente két alkalommal 
véradásra is sor kerül.

A kulturális mûsor zárásaként meg-
nyitották az iskola épületében meg-
rendezésre kerülô tárlatokat, melynek 
keretében a Településünk kincsei, a köz-
ség helytörténeti kiállítása, valamint 
Szatymazi kézmûvesek kiállítása volt 
megtekinthetô a nap folyamán.

A Csongrád Megyei Polgárôr Szövetség 
ügyességi vetélkedôvel, a Magyar Vörös-
kereszt vércukor, BMI-index méréssel 
várta az érdeklôdôket. 

Elsô alkalommal került megrendezésre 
a Falufutás, mely nagy népszerûség-
nek örvendett kicsik és nagyok között 
egyaránt. A Mûvelôdési Ház udvarán a 
fôzôversenyre nevezettek bográcsaiból 
finomabbnál finomabb illatok szálltak a 
levegôben. Ebéd után kézmûves foglalko-
zás, rendôrségi bemutató, lufi hajtogató 
bohóc szórakoztatta a közönséget.

Az est fellépô vendégei a budapesti 
Interoperett mûvészei voltak, akik feled-
hetetlen mûsorral kedveskedtek a falu 
lakóinak. A napot Nosztalgiabál zárta a 
Csányi duó közremûködésével.

A rendezvényhez anyagi támogatást az 
Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alaphoz benyújtott pályázaton nyert az 
Önkormányzat.

Zsombói Marika nevû csapat
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Zöld sarok

az ányáSi-Kanyartól 
a montág-puSztáig

Elôzô írásomban eljutottunk a Puszta-
szeri Tájvédelmi Körzet területén talál-
ható Atkai-holtághoz. Szegedrôl a Tisza 
védtöltésén közelíthetjük meg ezt a hor-
gászok, madarászok, természetjárók által 
kedvelt pihenôhelyet. Tápénál feljutva a 
töltésre egy rövid szakaszon még asz-
faltozott út vezet, amely azonban Tápé 
határánál balra elkanyarodva elhagyja 
a Tisza gátját, és utunkat már földúton 
folytathatjuk tovább. Vigyáznunk kell 
arra, hogy a Tisza és a Maros töltésén 
személyautóval, motorral csak az Alsó-Ti-
sza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) által kiadott 
töltésközlekedési engedéllyel szabad 
közlekedni. Nemcsak emiatt, hanem a 
környezet megóvása érdekében inkább 
ajánlanám a kerékpáros közlekedést, 

ami nincs engedélyhez kötve. Az algyôi 
vasúti, ill. közúti hídnál egyébként sem 
juthatunk át a töltésnél, csak kerülô 
úton. Míg eljutunk az Atkai-holtághoz, 
utunkat többször megszakíthatjuk, és be-
pillanthatunk a hullámtér életébe: gazdag 
élôvilágú kubikgödrökben, vadregényes 
ösvényekben, tekintélyes korú és termetû 
nyárfákban gyönyörködhetünk. A vasúti 
hídtól már kényelmesebben, aszfaltos 

úton közelíthetjük meg célpontunkat. Út-
közben áthaladunk az Algyôi-fôcsatornán, 
melynek gyakran csak az üres medrét 

„csodálhatjuk” meg. Persze a leeresztett 
mederbe partimadarak, gémfélék töme-
gei járnak táplálékot gyûjteni. A gátról 
egészen közelrôl nézhetjük meg egy 
fehér gólya család mindennapi életét, 
hiszen a töltés melletti oszlopon rakott 
fészket, amelybe kedvezô betekintésre 
van lehetôségünk. Miután szétnéztünk 
a másik nevén csak Szúnyogosnak neve-
zett holtágon, a töltésen bátran folytassuk 
tovább utunkat. Hamarosan elérjük a 
Tisza jobb parti részén, Dóc felôl esô Pet-
rest, a petresi töltésszakadás helyét, ahol 
emléktáblát találunk az alábbi felirattal:

„Ezen a helyen szakadt át 1879. már-
cius 5-én este 7 órakor az akkori töltés, 

amelynek szomorú következményeként 
az így keletkezett mintegy 40 méter 
széles nyíláson kitörô ár átszakítva a 
sövényházi keresztgátat, elsodorva az 
algyôi vasúti töltést és elmosva a baktói 
töltés egy részét, március 12-ére virradó 
éjjel Szegedre zúdult. A Tisza habjaiban 
160 ember lelte halálát. Szeged 6350 há-
za közül 6000 dôlt össze és több mint 
60000 ember vált hajléktalanná.”

A töltésen továbbmenve hamarosan 
a percsorai gátôrházhoz jutunk el. A táj 
szépsége páratlan, s a csatorna kifolyó 

mentén lemehetünk az élô folyó part-
jára is. A part mentén akár lefelé, akár 
felfelé indulunk, igazi vadregényes ti-
szai hangulat fogad minket. A gátôrház 
közelében, a töltésoldalban áll a csak-
nem 10 méter törzskerületû fehér nyár, 
a Hétnôvér fa. Törzse tôbôl szétágazik, 
termete tekintélyt parancsoló, korát 140 
évesre becsülik. Még néhány kilométer 
túrázás után elérjük az Ányási-kanyart, 
ahol a Tisza tekintélyes mennyiségû 
homokból lapos partot rakott, ahol ked-
vünkre pihenhetünk, tábort verhetünk, 
s készíthetjük el bográcsos vacsoránkat. 
A kedvelt kempingezôhely közelében, a 
folyó és a mai gát közt megtekinthetô 
még az 1875-ben épült eredeti Tisza 
töltés maradványa. 

Elszakadva a folyótól a nyílt füves tér-
ségek felé vesszük az irányt. Szegedrôl 
Makó felé igyekezve, pitvaros elôtt terül 
el a Körös-Maros Nemzeti Park Csanádi 

puszták területi egysége. Valójában 3 
nagyobb puszta alkotja a védett részt: a 
Kopáncsi, a Montág és a Királyhegyesi. A 
Csanádalberti felé vezetô út jobb oldalán 
a Királyhegyesi puszta terül el. Mellette, 
a védett részen kívül, Csikóspuszta ha-
tárában fekszik egy szikes tó, a Csikós-
pusztai-tó. A tó partján lévô erdôben még 
fellelhetô a Blaskovics család kriptája, 
mint kultúrtörténeti emlék. Az ürmös 
pusztákon a sziki üröm, s a gyökerén 
fejlôdô sztyepplepke él. A nagy kiterje-
désû területek otthont adnak a túzoknak, 
nagy godáknak, bíbiceknek. Gyakori 
a fürj, a sárga billegetô, de elôfordul a 
kucsmás billegetô is. A kígyászölyv és 
pusztai ölyv is szem elé kerülhet. Itt 
virít szeptember végén, október elején 
a vetôvirág. Sárga virágú, hagymás nö-
vény. Tótkomlósról Makó felé haladva egy 
megfigyelôtoronyból tanulmányozhatjuk 
a Montág-puszta élôvilágát.

a nyári autózáS
veSzélyei
A k á nik ul A, min t próbAtétel

Míg téli idôben fôleg az út- és látási viszonyok, nyáron inkább a kániku-
la szülhet bajt az utakon. A nagy meleg az egészséges szervezet számára 
is megterhelô. hatása gyakran fáradtságban, álmosságban, fejfájásban, az 
érzékek tompulásában, ingerlékenységben, türelmetlenségben mutatkozik 
meg, és e tényezôk kimutathatók a baleseti statisztikákban is. 

Aki teheti, annak tanácsos kora reggel, 
vagy késô este útnak indulnia, bár a hosz-
szabb távú éjszakai vezetés ugyancsak 
megterhelô. Sokat segíthet, ha meleg 
idôben a sofôr kipihenten ül autóba. Hosz-
szabb úton több pihenôt érdemes tartani, 
egy kis mozgással frissíteni a szerveze-
tet. Mielôtt a volánhoz ülünk, ne együnk 
sokat, mert a teli gyomor ugyancsak 
elbágyaszt. Gyakran igyunk folyadékot, 
és az autóban legyen mindig friss a le-
vegô. Sokat segíthet a légkondicionáló, 
ez azonban nincs minden autóban, rá-
adásul van, aki érzékeny rá. Bizonyos 
betegségek, mint például a koszorúér 
elváltozások, a magas vérnyomás, vagy 
a diabetes külön kockázatot jelentenek 

a nagy melegben. Az erôs napsütéstôl 
napszemüveggel kell óvni a szemet. A 
polaroid lencsék különösen hatékonyan 
szûrik ki a csillogást. 

Nyaranta gyakoriak a zivatarok, felhô-
szakadások, a heves széllökések. Ezek 
szintén veszélyforrást jelentenek, a ve-
zetôknek esetenként rövid idô alatt kell 
alkalmazkodniuk a megváltozó idôjárási 
körülményekhez.

Ne feledjük azt sem, hogy a napon a 
jármûvek belseje gyorsan felmelegszik, 
akár 60-70 fokig is. A leparkolt autó-
ban soha ne hagyjunk gyermeket, álla-
tot, még rövid idôre sem, és gyúlékony, 
vagy robbanásveszélyes anyagokat is 
távolítsuk el.

Közlekedés

Hétnôvér fa

Kígyászölyv

Ányási-Kanyar

Nagy Goda

Vetôvirág

Vesszôs

Blaskovics család kriptája
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Sport

Programok a Kistérségben

új alapoKon épül újjá a piCK Szeged

A bajnoki ezüstérmes Pick Szeged 
férfi kézilabdacsapatát február óta új 
menedzsment irányítja. A Bonafarm-cso-
portnak köszönhetôen a klubot üzemel-
tetô Pick Kézilabda Zrt. az eddig névadó 
szponzorként szereplô Pick Szeged Zrt. 
95 százalékos többségi tulajdonába ke-
rült, élére pedig áprilisban Mezei Richár-
dot (40), az együttes egykori válogatott 
beállósát nevezték ki. A most már az 
egyesületért vezérigazgatóként dolgozó 
korábbi klasszis játékost az elmúlt hetek 
tapasztalatairól és a terveirôl faggattuk.

JúliuSBAn Minden tArtoZáSt 
rendeZ A KluB A JátéKoSoK felé

Két és fél hónappal ezelôtt vette át a 
klub irányítását, hogyan értékelné 
ezt a rövid idôszakot?
Röviden és tömören: nagyon mozgal-

mas volt. Egy adott helyzetet vettem át, 
a korábbi vezetés döntéseinek eredmé-
nyeként sok váratlan feladatot kellett 
munkatársaimmal megoldanunk. Az 
idô rövidsége miatt gyakran kényszer-
helyzetben találtuk magunkat. Ha vissza-
tekintek erre a két és fél hónapra, akkor 
küzdelmes, egyben felemelô idôszakon 
vagyunk túl. 

Súlyos terheket görgetett maga elôtt 
a klub a korábbi években, hogyan 
halad a konszolidáció? Sikerült 
már valamennyire stabilizálni a 
helyzetet? 
Igen, a helyzet folyamatosan javul. A 

tulajdonos és a klub vezetése arra törek-
szik, hogy a múltat minél gyorsabban, 
mindenki számára elfogadható módon 
lezárja. Szeretnénk a jelen kihívásai-
ra reagálni, és egyben a jövôt építeni. 
Örömmel jelenthetem be, hogy júliustól 
azon kevés klubok közé fogunk tartozni, 
amelynek játékosai felé nem lesz tar-
tozása. Ez ma Magyarországon stabil 
alapokat jelent egy sportklub életében.

A csapat sorozatban negyedik al-
kalommal szerzett ezüstérmet a 
bajnokságban. A döntô utolsó mecs-
csén mutatott teljesítmény biztató 
a jövôre nézve? 
Valóban, a mutatott játékkal, de fôleg 

a hozzáállással elégedettek lehettünk. A 
2011/12-es szezontól profibb körülmé-
nyek között készülhetnek játékosaink 

a soron következô mérkôzéseikre. Csak 
és kizárólag a játékra kell majd koncent-
rálniuk. Amennyiben a produktum is nô, 
akkor remélem, hogy a szurkolóink hite 
is visszatér. Ezúton is szeretném meg-
köszönni, hogy az utolsó mérkôzésein-
ken megint fantasztikus hangulatban 
játszhatott a csapat. A drukkereink is 
olyan újszerû dolgokkal járultak a kézi-
labdaünnephez, ami szintén pozitívan 
hatott a fiúk teljesítményére. 

AncSin gáBor A SZAKMAi feJ-
lôdéSt VálASZtottA

Az áprilisi bemutatkozáskor azt 
tartotta az egyik legfontosabb 
feladatnak, hogy a játékosok felé 
visszaszerezzék a bizalmat. ennek 
egyik eredménye Zubai Szabolcs 
(27) és Vadkerti Attila (28) szerzô-
déshosszabbítása is. 
Mint vezetô nagyon fontosnak tar-

tom a hitelességet, az elmúlt két és fél 
hónap során végig erre törekedtünk, 
és azt gondolom, ez sikerült is. Ennek 
köszönhetô Zubai és Vadkerti hosszab-
bítása. Ne felejtsük el magát a város 
adottságát, hiszen rendkívül vonzó és 

„játékosmarasztaló”.
lassan kialakul a jövô évi keret. A 
németországból hazatérô 20 esz-
tendôs tehetség, Ancsin gábor az 
egyik legnagyobb fogás. hogyan 
sikerült ôt Szegedre „csábítani”?
Nagy reményeket fûzök a fiatal játékos-

hoz, és kívánom neki, hogy sérülés nél-
kül, egyenletes, jó játékkal bizonyíthassa 
tehetségét. Arra törekszünk, hogy pályán 
és pályán kívül egységesek legyünk. 
Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy 
Ancsin Gábor Friesenheimbôl Szegedre 
kerüljön. Szerencsénk is volt, mert több 
európai elit ajánlat közül végül a Pick 
Szegedét fogadta el. Ebben nagy szerepe 
volt Gábor és menedzsere gondolkodá-
sának, mert nem feltétlenül a pénzre 
fektették a hangsúlyt, hanem a játékos 
szakmai fejlôdésére.

Ancsin, Buday dániel (30), czina 
József (30) és Antonio Pribanic 
(23) után érkezhet még valaki a 
csapathoz? 
Két játékos igazolása még tervben van. 

Tomas Stranovsky (31) helyett minden-
képpen szeretnénk igazolni egy nemzet-
közi klasszist a jobb szélre (idôközben 
Rajko Prodanovicsot (25) szerzôdtette a 
klub, a szerk.), valamint a szintén távozó 
Herbert Gábor (32) helyére szeretnénk 
találni egy védekezô specialistát.

Meg Kell tAlálni A tehet-
SégeKet

Skaliczki lászlóval 2+1 éves szer-
zôdést kötött az egyesület. ez is 
azt jelzi, hogy valóban hosszú távú 
építkezésbe kezdett a klub?
Igen, ezt már a sajtótájékoztatón is 

kijelentettük, hogy egy közép- hosszú 
távú építkezésbe kezdtünk. Az a célunk, 
hogy három éven belül utolérjük az MKB 
Veszprémet, valamint az, megerôsítsük 
az utánpótlás bázisunkat.

hogyan haladnak a leendô Akadé-
mia elôkészületei? Az utánpótlás 
nevelés felelôsének kinevezett Vel-
ky Mihálynak (49) mi lesz majd az 
elsôdleges feladata? 
Az Akadémia elôkészületeinek jó ala-

pot teremtett a Tisza Volán SC utánpótlás 
nevelése. A város általános és középis-
koláira építve tervezzük a jövôt. Ehhez 
jó hátteret ad az, hogy Magyarországon 
a kézilabda a második legnépszerûbb 
csapatsportág, tehát igazából csak te-
relgetni kell a gyerekeket a sportág-
választáshoz. Velky Mihálynak pont az 
lesz a legfontosabb feladata, hogy ehhez 
megtalálja a megfelelô pedagógus és 
edzô munkatársait, és rajtuk keresztül 

megszólítsa, bevonzza a gyerekeket a 
sportágba. A Veszprémbôl érkezô szak-
ember már igazolta szaktudását, hiszen a 
magyar férfi kézilabdának már korábban 
is kinevelt válogatott szintû játékosokat, 
gondolok itt például Putics Barnára (26) 
vagy éppen Schuch Timuzsinra (26). Bí-
zunk abban, hogy Szegeden is sikeresen 
dolgozik majd. 

Bár a csoportbeosztás még nem 
készült el, az új csapattal mi az 
elvárás a jövô évi Bl-ben? 
Ez valóban sorsolás függô, de termé-

szetesen szeretnénk a csoportkörbôl 
továbbjutni. 

A SZurKolóK éS SZPonZoroK 
KiSZolgáláSA A cél

A hazai riválisok is próbálnak erô-
síteni. A Picknek az elsô évben 
reális elvárás lehet a bajnoki és 
a Magyar Kupa fináléba kerülés? 

A bajnoki címvédô Veszprém mögött 
nagy harc lesz a dobogós helyezésekért. 
Biztos vagyok benne, hogy a hazai rivá-
lisok nem az MKB-t, hanem bennünket 
akarnak legyûrni. Úgy gondolják, sa-
ját csapatuk erôsítésével a Picket talán 
könnyebben megelôzhetik. A tulajdonosi 
háttérrel és célkitûzéseinkkel számunk-
ra a következô szezonban is a bajnoki 
fináléba jutás a legfontosabb feladat. A 
Magyar Kupában is szeretnénk döntôt 
játszani, és amennyiben a Veszprémet 
elkerüljük a korábbi fordulókban, akkor 
ez sikerülhet is.  

néhány nappal ezelôtt egy anké-
ton találkozhatott a szurkolókkal. 
Mennyire érezte rajtuk a bizalmat 
és az optimizmust? 
Úgy érzem, hogy elindult közöttünk az 

a párbeszéd, ami alapja lehet a sikeres 
jövônek. A szurkolók kritikus és jogos 
elvárásokat fogalmaztak meg felénk, 

amelynek szerintem csak egy bizalom-
mal teli kapcsolatban tudunk megfelelni. 
A Pick szurkolók optimisták, és mindig 
hisznek abban, hogy jövôre jobb lesz. Mi 
tisztában vagyunk azzal, ha nem lesz 
jobb, ha nem leszünk ôszinték hozzájuk, 
akkor „elverik rajtunk a port”.

egy év múlva ilyenkor mivel lenne 
elégedett? 
Azt szeretném, ha a következô sze-

zonban a csapatból senkinek nem lenne 
komolyabb sérülése. Remélem, sok telt-
házas, jó hangulatú, gyôztes meccset tud-
hatunk majd magunk mögött. Legyünk 
túl egy parázs bajnoki és kupadöntôn, 
az utánpótlás együtteseink pedig min-
den korosztályban játszanak országos 
döntôt. Nem utolsó sorban pedig mind 
szurkolóink, mind szponzoraink, támo-
gatóink érezzék úgy, hogy a csapat a 
mutatott teljesítményével megfelelt az 
elvárásoknak.

operettfalu KübeKHá-
zán - egy Hónap múlva!

Július 30-án, szombat este immár 12. alkalommal csendülnek fel Kübek-
háza hatalmas nézôtérré alakított fôterén a legszebb magyar és külföldi 
operettdallamok. A Magyar operett ünnepének világszerte ismert gálaestjét 
idén is a Budapesti operettszínház társulata Kübekháza Önkormányzatával 
és a Kübekházáért Közalapítvánnyal karöltve szervezi.

Közel négy órás monstre produkci-
óval és sok-sok meglepetéssel készül 
a Kerényi Miklós Gábor vezette ope-
rett-társulat, amely olyan ismert elô-
adókat vonultat fel, mint Oszvald Marika, 
Kalocsai Zsuzsa, Bódi Barbara, Teremi 
Trixi, Szendy Szilvi, Bordás Barbara, 
Vadász Dániel, Vadász Zsolt, Faragó 
András, Bozsó József, Peller Károly és 
Kerényi Miklós Máté. – mondta lapunk-
nak Molnár Róbert polgármester.

A rendezvény most is ingyenes?
Igen, ezt a jó szokásunkat szeretnénk 

megtartani, ugyanakkor tudni kell azt 
is, hogy a gála megrendezése nem ke-

vés pénzbe kerül, amelyhez támogatók 
szükségesek, ezért korlátozott számban 
közalapítványunk úgynevezett „támoga-
tói kártyákat” bocsát ki közvetlenül a 
színpad elôtti VIP-területre, amelyeket 
az operettfalu információs vonalán a 
62/254-844-es számon rendelhetnek az 
érdeklôdôk. Akik a különbözô értékû kár-
tyákból vásárolnak, egyfelôl önkéntesen 
támogathatják e rendezvényt, másfelôl 
a legjobb helyekrôl kísérelhetik figye-
lemmel majd a rendezvényt.

hány résztvevôre számítanak?
Több ezerre! Már most is jókora az ér-

deklôdés a gálaest iránt. Honlapunkon 

is látható a reklámfilmünk. Azt tapasz-
taljuk, hogy évrôl-évre egyre többen 
és többen érkeznek hozzánk nemcsak 
itthonról, a környezô országokból és 
olyan tradicionális helyekrôl mint Né-
metország és Ausztria, hanem a világ 
más különbözô pontjairól.

Például?
Ma jelentkezett egy csoport például 

Izlandról, de lesznek japán vendégeink is.
ilyen népszerû az operett?
Az operett szerintem egyfelôl igazi 

hungarikum, másfelôl rólunk, embe-
rekrôl szól. Az élet árnyékos és szép 
oldalairól. A haragról, a kavarodásoktól, 
a megbékélésrôl és a szerelemrôl…

Mivel várják a vendégeiket az ele-
gáns gálán kívül?
Sok meglepetéssel és a szokásos „kü-

bekházias” vendégszeretettel! – mondta 
lapunknak Molnár Róbert polgármester. 
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Recept

rövid HíreK a KiStérSégbôl

SajtoS HúS
hozzávalók:

4 nagy szelet tarja, 
3 dl tejföl, 
15 dkg reszelt sajt, 
só, paprika, szerecsendió, mustár

elkészítése:
A hússzeleteket egy nagy tepsibe he-

lyezzük, sózzuk, s meghintjük piros-
paprikával, szerecsendióval.  A tejfölbe 
belekeverünk egy kanál mustárt, s a 
fele reszelt sajtot. Rákenjük a húsra, s 
kb.30- 40 percig sütjük. Végül rászórjuk 
a maradék sajtot, s visszatoljuk a lezárt 

sütőbe pár percre. Krumplipürével vagy 
párolt zöldséggel tálaljuk.

Alkotói díjat kap az Algyôi 
Hagyományôrzô Citerazenekar

A Csongrád Megyei Közgyûlés leg-
utóbbi ülésén döntött arról, hogy az Al-
gyôi Hagyományôrzô Citerazenekart a 

„Csongrád Megyei Önkormányzat Al-
kotói Díja” kitüntetésben részesíti. Az 
országosan is kiemelkedô eredményeket 
elérô zenekar a kitüntetô címet azzal 

érdemelte ki, hogy tagjai tevékenysé-
gükkel hozzájárultak Algyô és Csongrád 
megye jó hírnevének öregbítéséhez. Az 
alkotói díjat 2011. augusztus 20-án, az 
Ópusztaszeren megrendezésre kerülô, 
hagyományos állami ünnepségen veheti 
majd át a zenekar.

Megnyílt a Nádastó Szabadidôpark strandja
Festôi környezetben, erdôkkel határolt 

területen nyílt meg a vendégek elôtt jú-
nius 17-én a két tóból álló, 20 hektáros 
Nádastó Szabadidôpark horgásztó és 
strand Sándorfalván.

A Dél-Alföld egyik legtisztább, kiváló 
vízminôségû tavain már 2008. óta folyik 
horgászati tevékenység, és az idei évtôl 
kezdve mûködik végre a strand is. A 
pecások örömére rendszeresen telepí-
tenek a tóba 10 kg feletti pontyokat, de 

gyakran akadnak horogra rekordlistás, 
8-10 kg-os csukák is. A tó egyéb hal-
állományban is gazdag, található benne 
amur, keszeg, kárász. 

A tóra napijegy váltható és egész év-
ben horgászható, nyári idôszakban az 
éjszakai, télen pedig a lékhorgászat is 
engedélyezett.

A hangulatos új strand területe ten-
gerpartra emlékeztetô, 3000 m2 plázs 
jellegû homokos felület. A fürdôhely 

Szeged felôl a Sövényházi úton gépjár-
mûvel, kerékpárral, illetve Sándorfalvá-
ról gyalogosan is könnyen és gyorsan 
megközelíthetô. A strand üzemidôszaka 
a nyitás évében június 17-tôl augusztus 
31-ig tart. 2012-tôl pedig május 15-tôl au-
gusztus 31-ig, a hét minden napján 8-20 
óráig. A vendégek kulturált strandolási 
lehetôségét kiegészítô strandszolgáltatá-
sok biztosítják. A büfében hûtött italok, 
vendégváró, helyben készült friss ételek 
várják a vendégeket. A part mentén öl-
tözôk, zuhanyzók és vezetékes víz áll a 
strandolók rendelkezésére.

A kisgyermekes családokat a „fürdôtó” 
szélén kialakított gyermekpancsoló vár-
ja. A homokos parttal, „plázs jelleggel” 
kialakított tóstrand a „horgásztavat” 
és a „fürdôtavat” elválasztó földnyelv 
északi oldalán található. A földnyelv 
déli, horgásztó felôli partjával párhu-
zamosan 2 méter széles, szilárd bur-
kolattal ellátott sétányt alakítottak 
ki, padokkal és hulladéktárolókkal. A 
rendszeresen karbantartott homokos 

„plázs” a sétánytól a vízpartig lehatárolt 
területen található.

Megújult a szôregi iskola sportudvara
Vasárnap délelôtt nem csak a bizo-

nyítványosztás izgalma várta a diákokat, 
hanem ekkor vehették birtokukba a tel-
jesen felújított és korszerû sportudvart 
is. „A város egyik iskolájában sincs ilyen 

korszerû pálya” – mondta mosolyogva 
az iskola igazgatónôje, Kecse-Nagyné 
Bánszki Zsuzsanna. Hangsúlyozta, hogy 
az iskolaépület korszerûsítése után a 
sportudvar felújításával egy komplex, 

21. századi színvonalú intézményben 
tanulhatnak a gyerekek. A villanyfényes, 
mûanyagborítású pálya építését a Market 
Építô Zrt. finanszírozta. A beruházás 
értéke 20 millió forint, amelyet teljes 
egészében a cég biztosított, ahhoz sem 
az önkormányzatnak, sem az államnak 
nem kellett hozzá tennie egy fillért sem, 
ezt már Újhelyi István, az országgyûlés 
alelnöke mondta avató beszédében. A 
politikusnak magánemberként is fon-
tos az iskola fejlôdése, hisz gyermeke 
ebben az intézményben tanul. A pálya 
kézilabdázásra, focizásra, röplabdázásra 

és streetball kosárlabdázásra is alkal-
mas. Az ünnepélyes avatás után egybôl 
focicsapatok vették birtokukba a pályát, 
ahol elôször a Média csapata csapott 
össze a pályát építô Market Építô Zrt. 
csapatával, utána pedig a politikusok 
csapata mérkôzött meg a fiatalokkal. 
Az eredményeket fedje jótékony homály, 
hisz itt a játék volt a lényeg, illetve az, 
hogy a Kossuth Lajos iskolába járó több 
száz gyermek korszerû körülmények 
között tudjon sportolni. Ezen a pályán 
pedig megtehetik!

„Kaland játszótér” a Szabadidô Parkban
Aki mostanában jár a deszki Szabadidô 

Parkban, láthatja és akár ki is próbálhat-
ja a közelmúltban telepítésre került új 
játszó- és sporteszközöket. Az eszközök 
közé mintegy 120 fa és 600 cserje került 
elültetésre, mely néhány éven belül nem 
csak esztétikus, hanem hûs és árnyas 
helyet is biztosít a szabadidô kellemes el-
töltésére, egy kis testmozgásra és játékra. 

A Parkba telepített játékok és sport-
eszközök kiválasztásánál arra törekedtek, 
hogy azokat családok, kisebb-nagyobb 
csoportok egyszerre, együtt is használ-
hassák. Ezért választották a kosárhintát, 
a cikk-cakk mászókát, a ”faltörô kos”-t 
és a 30 méteres kötélpályát, amelyen a 
lesiklás kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt élmény. A Park másik felén az új 

„erdei tornapálya” - egyelôre még erdô 
nélkül - ad lehetôséget játékra és sportra. 
A nyújtók, gyûrûk, egyensúlyozásra és 
gátugrásra tervezett gerendák, a fekvô-
pad és a döntött létra az ösvényre fûzve, 
fákkal, bokrokkal szegélyezve segítenek 
a helyet valódi parkká, sportlétesítmény-
nyé alakítani. A gyerekek már birtokba 
vették a játékokat: az általános iskola 
idei gyereknapi programja keretében 

egy játékos akadályversenyt szervezett 
a játékok, a sporteszközök és azok meg-
felelô használatának megismertetésére 
céljából. A település vezetése bízik abban, 
hogy a gyerekek késôbb szüleiket is ki-
csalogatják a Parkba, amely immár az 
új lehetôségekkel egy valódi közösségi 
térré válhat.

A Szabadidô Parkban megkezdett 
fejlesztés a vidékfejlesztési program 
(ÚMVP) deszki projektjeinek része, 
amely keretében ifjúsági szállást és a 
konditermet hoztak létre a helyi Sport-
csarnokban, parkoló kialakítása van 
folyamatban, és megfelelô ütemben zajlik 
a parkosítás.

Sándorfalvi Nádas tó megnyitása

Sportudvar átadása

„Kaland játszótér”
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