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Az Indóház tér új arca Megszépül
Kübekháza
December közepére az Inközpontja
dóház tér soha

Lecserélik a lámpatesteket, új padokat, kerékpártárolókat helyeznek ki és
megkezdődik a főtér díszburkolatának cseréje is.

nem látott,
szép arcát mutatja majd az
érkezők felé.
Fejlesztések Szegeden 

3. oldal

Fejlesztések a Kistérségben 4. oldal

100 éves az
Újszentiváni
óvoda

Kiállítással emlékeznek az
egy évszázados óvodára.
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Négysávos Vásárhelyi Pál utca

Befejeződött a Vásárhelyi Pál utca felújításának első üteme. A kivitelező 6
hónap alatt elvégezte a munkálatokat. A beruházásnak köszönhetően kétszer
két sávon lehet autózni a Bakay Nándor utcai körforgalomig.
Szűk félév. Mindössze ennyi ideig kellett elviselni a kisebb kényelmetlenséget
a Vásárhelyi Pál utcán közlekedőknek,
hogy a Rókusi körút folytatásaként egészen a Bakay Nándor utcai körforgalomig
elvégezzék a felújítási munkákat.
A Vásárhelyi Pál utca komplex beruházás első ütemében a Pulz utca és Bakay
Nándor utca közötti szakaszon a kétszer
egy sávos útfelület megduplázódott, kétszer két forgalmi sávra bővült - kezdte a
legfontosabb változással Ménesi Imre,
a körzet önkormányzati képviselője. Az
útpálya mindkét oldalán kerékpársáv
létesült. Az áruházak előtt futó járda
megújult, a város felőli oldalon pedig teljes hosszban gyalogjárda épült. A Sever
Center előtt új, fedett esőbeállóval ellátott
autóbusz-megállópár létesült, ezzel sikerült javítani a Vásárhelyi Pál valamint a
Bakay Nándor utcákban található üzletek
megközelíthetőségét.
A beruházás uniós forrás segítségével
valósulhatott meg.
Az elszámolható költség 304 millió Ft
volt, ebből uniós forrás 198 millió, 65%-os
támogatási intenzitás mellett - ismertette a költségeket Ménesi Imre. Pályázni
az út alatt futó közművek kiváltására,
áthelyezésére, valamint a Bakay Nándor
utcai csomópontban lévő trolifelsővezeték
átépítésére nem lehetett. Ezek a munkálatok a város önerejéből készültek el, mint
ahogy a móravárosi főgyűjtő csatornának
az útépítéssel érintett szakasza is. Ez
azért fontos, mert a főgyűjtő a környező
ipari-, valamint kereskedelmi telephelyek
és csatlakozó utcák csapadékvíz-elvezetéséért felel. Egy komplex beruházásról van
tehát szó, melynek összköltsége mintegy
665 millió Ft, generálkivitelezője – a trolibusz-felsővezeték kivételével –Teerag-Asdag Kft volt.
A felújítás legjelentősebb eleme a Bakay Nándor utcai körforgalom átépítése
volt, hiszen a csomóponton valamennyi
szakág közműve áthaladt. A kivitelező az
útfelület alól eltávolította és védőcsőbe
helyezte a közműveket. A csomópontot

keresztező trolibusz-felsővezetéket és
a felsővezeték-tartó oszlopokat önálló
beruházás keretében építették át, a kivitelezők sorozatos egyeztetésekkel összehangoltan dolgoztak.
A közlekedők az építkezés teljes ideje
alatt használhatták a Vásárhelyi Pál utcát, igaz néhány hónapig csak a Kálvária
sugárút felé lehetett haladni.
A közbeszerzési felhívás, valamint a forgalomtechnikai és egyéb tervek egyaránt
előírták a Vásárhelyi Pál utca kétirányú
forgalmi rendjének lehetőség szerinti fenntartását. A főgyűjtő csatorna kiépítése,
valamint az útépítési munkálatok során
azonban szükségessé vált az érintett útszakasz egyirányúsítása. A kitermelt anyag
elszállítása, a felhasznált csatornaelemek
beemelése, az útalap kialakítása és az
aszfaltozási munkálatok biztonságos, a
közlekedőket nem veszélyeztető elvégzése
mind-mind indokolták az egyirányú közlekedés fenntartását. Az útszakasz teljes,
kétirányú lezárása azonban szóba sem
került. Az egyirányúsítást egyébként november 8-ától a Sever Áruház és a Pulz
utca között részlegesen feloldották.
A beruházás elindítását különböző
tervegyeztetések és engedélyezések hátráltatták, így az érdemi munka csak idén
június elején kezdődhetett el. Az elavult
A környékbeli üzletek a munkálatok
elkészülése után különféle akciókkal,
kedvezményekkel várják a régi és új
vásárlóikat egyaránt.
Diego
Don Pepe
Elektroprofi
FNX Diszkont
FNX Raktárház Kft.
Kertészeti Áruház
Papp Bútor
Sever Center Szeged
Szárnyas Bázis
Tejdiszkont

és pontatlan közműtérképek miatt a kivitelező folyamatos tervmódosításokra
kényszerült.
Az átadás-átvételi eljárás november
30-án elindulhatott, várhatóan a projekt
teljes befejezése –tereprendezés, kiegészítő
munkálatok, valamint az átadási eljárás

során tapasztalt esetleges hiányosságok
pótlása, javítása – is megtörténik még az
idén – tudtuk meg a várható fejleményeket Ménesi Imrétől.
Az átadást követően sem lesz megállás. A következő ütemben a Bakay
Nándor utcai körforgalomtól a Kenyér-

gyári út/Leányszállás közig folytatódik
a Vásárhelyi Pál utca felújítása és négysávosítása. A kivitelezések előkészítése
folyamatban van, a munkálatok – a
közbeszerzési eljárások eredményes
lefolytatását követően – várhatóan 2012
tavaszán indulhatnak.
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Kiteljesedő szociális
ellátás Zsombón

Helyi kivitelező építkezhetett
Összesen 53,2 millió forintos fejlesztés zárult le októberben Zsombón. A projekt során a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
feladatellátási helye korszerűsödött uniós forrásból.

A beruházás nyomán látványosan ember munkaemelkedhet a szolgáltatások színvonala, helye így imés az ott dolgozók munkakörülményei már nem az
is javulnak. A 47,9 millió forintos pá- óvodaudvari
lyázati forrásból és 5,3 milliós önerőből épü let rész,
új, akadálymentes, minden igénynek mint eddig
megfelelő épület született, amit egyebek – részletezte
között informatikai, irodai és udvari a projektet
Gyuris Zsolt polgármester. A beruháeszközökkel is elláttak.
Az új szociális ellátóhely a község köz- zás a zsombóiak minden korosztályát
pontjában épült meg. Az ott dolgozó 6 érinti, hiszen a szociális ellátás valamilyen formájában szinte
minden generáció érintett.
Nagy szükség volt már a korszerű feltételekre, melyek
megkönnyítik az ügyfelek
és az ügyintézők életét is. A
településvezető elmondta, a
zsombói intézményrendszer,
az idősek napközbeni ellátását leszámítva, immár teljes.
Az új épület e feladatra is
alkalmas, így ha lesz kellő
igény, és az állam is finan-

szírozza a jövőben ezen ellátási formát,
meg is valósulhat.
A szegedi kistérségi társulás 2009-ben
kezdte meg a projekt előkészítését. A pályázat támogatásáról szóló döntés tavaly
márciusban született meg. A kivitelezési
szerződést – közbeszerzési eljárást követően – 2010 decemberében írták alá a
Zsombó Szolgáltató Kereskedelmi Kft-vel.
A projektzáró ünnepséget 2011. október
21-én tartották meg.
A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Zsombón” elnevezésű projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Felújított művelődési ház kerül
a fa alá Röszkén

Gazdag kulturális program Röszkén

Karácsonyi ajándék lehet a röszkeieknek a felújított Petőfi Sándor Művelődési Ház, melynek korszerűsítési munkálataival a tervek szerint december
közepén végeznek. A 30 millió forintos beruházás keretében új helyiségeket
alakítanak ki, új eszközöket vásárolnak és új szolgáltatásokat indítanak a
művelődési házban.
A Röszkén október eleje óta zajló 30
millió forintos művelődési ház felújításról
Molnárné Vér Ágnes települési képviselő,

Szekeresné Ábrahám Gyöngyitől megtudtuk, hogy a művelődési háznak
nyolc állandó csoportja van. Itt próbálnak a nép-, a has- és társastánc csoport
tagjai, valamint a felnőtt és ifjúsági színjátszók, s az intézményben működik
a babamama- és a nyugdíjas klub is. A művelődési ház igazgatója elmondta: a
csecsemőtől a százévesig több száz ember fordul meg hetente az intézményben.
Az épület felújítása miatt most az iskolában valamint a konferencia és képzési
központban próbálnak a csoportok. A színházi előadások, koncertek és kiállítások mellett nyári táborokat, foglalkozásokat szerveznek. A művelődési ház
szolgáltatásait több százan veszik igénybe a településen. Az intézmény nagy
rendezvénye többek között a Klebelsberg-hét, a falu- és nagycsaládos karácsony,
a falunap, valamint az idősek napja.

tó Tér (IKSZT) létrehozására 2008-ban
nyújtott be pályázatot az önkormányzat.
Ez esetünkben az 1930-ban épült Petőfi
Sándor Művelődési Ház felújítását és bővítését jelenti. A beruházás összköltsége
30 millió forint, amiből 18 millió forinaz önkormányzat pályázati ügyekkel fog- tot az EMVA – Európai Mezőgazdasági
lalkozó munkatársa számolt be lapunk- és Vidékfejlesztési Alap – pályázatán
nak. – Az Integrált Közösségi Szolgálta- nyertünk, ezt 12 millió forint önerővel
egészített ki az önkormányzat – sorolja
a legfontosabb adatokat Molnárné Vér és lakkozzák a parkettát. Új függönyt
Ágnes. Megtudjuk, hogy a közbeszerzési szereznek be, új és részben hangszigetelt
eljárás győztese, a szegedi Integrál Team lesz a falburkolat, korszerűsítik a világíKft. október elején kezdett a kivitelezési tást, valamint kialakítanak teakonyhát
munkálatokhoz a művelődési ház nagy- és két új irodahelyiséget is, amelyek
termében. Tíz esztendeje egyébként 14 információs pontokat fogadnak majd be.
millió forintból felújították az épület Itt működik majd a helyi vidékfejlesztési
külső homlokzatát és kicserélték a nyí- iroda és a foglalkoztatási információs
lászárókat. A belső felújításnak is itt volt pont, valamint a Magyar Nemzeti Vimár az ideje. A nagyterem ottjártunkkor, déki Hálózat képviselete. Felújítják az
november elején állványerdőben volt, a épületben található e-Magyarország
munkások éppen hangszigetelő elemeket pontot, amelybe öt új számítógépet is
szereltek fel a falra. – A tervek szerint beszereznek. Molnárné elmondta, hogy
december közepére, 15-ére elkészül a cég nem csupán az építésre, de eszközbea kivitelezési munkálatokkal – mondta a szerzésre és működtetésre is nyertek
települési képviselő. Hogy melyek ezek pénzt. Ennek megfelelően vásárolnak
a munkák? Nos, a vizesblokkot teljes majd projektort új vetítővászonnal, DVD
körűen felújítják és akadálymentesítik, lejátszót, web- és videókamerát, valamint
az uniós előírásoknak megfelelően pe- telepítenek wifi routert és IP telefont. – A
lenkázót, kerékpár- és babakocsitárolót beruházással meg kell felelnünk bizoalakítanak ki. A könyvtár kivételével – nyos uniós előírásoknak, így előírták
ami 2007-ben már átesett a renováláson például, hogy milyen programokkal és
– teljesen kifestik az épületet, felújítják a nyitva tartással kell működtetni az inklubszobát és a nagytermet, felcsiszolják tézményt. Eszerint hétköznaponként leg-

alább egy alkalommal este 9-ig, a hétvégéken pedig legalább egy napot nyitva kell
lennie az intézménynek. Hogy milyen
programokat kell szervezni? Különböző
közösségfejlesztési, így például ifjúsági
és egészségfejlesztési, valamint civil
szervezetek működését elősegítő programokat, szolgáltatásokat kell szervezni.
De vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos
információszolgáltatást is kell nyújtani,
illetve ilyen tanfolyamokat, tréningeket
kell szervezni, rendezni – hangsúlyozta
Molnárné, aki már Szekeresné Ábrahám Gyöngyi művelődési ház igazgatóval és Kozma Zsófia közművelődési
szakemberrel, települési képviselővel
és az önkormányzat ifjúsági referensével együtt mondta, hogy az intézmény
közös programokat szervez, rendez a
Röszkén működő civil szervezetekkel, az
önkormányzattal, az egyházzal, valamint
különböző intézményekkel, így például
a Teleházzal összefogva.

Összefogás

Rászorulóknak gyűjtenek karácsonyra
Minden eddiginél nagyobb szükségük van
a szegén yeknek a segítségre

Egyszer egy kisfiú azt mondta nekem, hogy a Mikulás és a Jézuska nem saját dalait. A nagy sikert aratott esten
is létezik, mert ő sosem kap semmit, pedig egész évben jó volt. Ez indított sokan mások is közreműködtek. – Volt
el abban, hogy megszervezzem azt a jótékonysági koncertet, amelynek egy álmom. Szerettem volna, ha Röszkén
teljes bevételét a rászoruló gyermekek karácsonyi ajándékára fordítottuk még erősebb az összefogás és támogatás
– nyilatkozta lapunknak Kozma Zsófia röszkei települési képviselő, az ön- az igazán fontos és jótékony ügyekben.
kormányzat ifjúsági referense, aki idén ismét megszervezi a jótékonysági Az álmom valóra vált. Tavaly a művekoncertet Röszkén, amelyen énekel Borbásné Márki Márta polgármester is. lődési ház nagytermét megtöltötték a
Más településeken is érdeklődtünk karácsonyi gyűjtésről, adományozásról. segíteni akaró emberek – idézte fel a
tavaly decemberi emlékeit Kozma Zsófia.
Röszkén tavaly szervezte meg első referense azt a jótékonysági koncertet, A nagyterembe mintegy 300-an férnek
alkalommal Kozma Zsófia települési amelyen édesanyja, Kozmáné Vastagh be. A belépéskor becsületkassza várta
képviselő, az önkormányzat ifjúsági Judit énekes zenekari kísérettel adta elő a vendégeket. A jegyárat 200 forintban
határozták meg, de mindenki szándéka
és lehetősége szerint járulhatott hozzá a
nemes ügyhöz. – Tavaly 267 ezer forint
gyűlt így össze, amelyből 83 rászoruló
röszkei gyermek kapott karácsonyi ajándékot. A játékokat az ifjúsági önkormányzat segítségével becsomagoltuk, és a
Családsegítő Szolgálat munkatársaival elvittük a gyermekeknek – mondta Kozma
Zsófia, aki idén december 20-ára szervez
jótékonysági koncertet, amelyen fellép az
ifjúsági önkormányzat, Borbásné Márki
Márta polgármester asszonnyal a sorában a Röszkei Dívák, akik sanzonokat és
operett slágereket énekelnek, valamint
Kozmáné Vastagh Judit. A szervező szerint idén is megtöltik majd a nagytermet
a segíteni akaró emberek.
Bordányban karácsonyi vásárt szoktak rendezni advent idején a piactéren az
ifjúsági önkormányzat szervezésében,
amelyen azt tervezik, hogy idén először
úgynevezett adománytallérral lehet

Tanács Gábor polgármester

majd vásárolni – mondta lapunknak
Tanács Gábor. Bordány polgármestere
hangsúlyozta, hogy a civil szervezetekkel és a Karitásszal összefogva idén
is segítik a legszegényebb, legrászorultabb családokat, akiknek főképpen
tartós élelmiszereket és gyümölcsöket visznek karácsonykor. – Hatalmas
szükség van most a segítségre, mert
úgy tapasztaljuk, hogy egyre több a
szegény ember. Minden eddigi segítségnél többet kell nyújtani a rászoruló
embereknek – mondta Király Endréné,
az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény
szakmai vezetője. Elmondta, hogy négy
település, Domaszék, Dóc, Szatymaz
és Zsombó legrászorultabb lakóinak

Borbásné Márki Márta polgármester

is gyűjtenek. Mintegy háromszáz családnak szeretnének tartós élelmiszert,
édességet, ruhát, játékot ajándékozni,
de volt olyan jóakaratú ember, aki számítógépet, más edénykészletet, illetve
bútorokat adományozott. A rászorulók
kis ünnepség keretében kapják meg a
becsomagolt ajándékot. Király Endréné
elmondta, hogy volt olyan család, ahol
a kisbabának két összetolt fotel volt a
fekvőhelye, mert a családnak nem volt
pénze kiságyra. Ez a család szerencsére
már kapott kiságyat, de nagy szükség
lenne a rászorulóknak babakocsira, etetőszékre, csecsemőruhákra. Sokan már
a meleg takarót, plédet is nagy örömmel
fogadják – hangsúlyozta Király Endréné.

Gyűjtésbe kezdtek a dóci mozgáskorlátozottak
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének dóci csoportja
gyermek és ifjúsági könyveket, valamint játékokat gyűjt Dócon – tudtuk meg
a csoport titkárától, Gulyás Jánosnétól. Az adományokat a szegedi, Vedres utca
bölcsődébe, a Sólyom utca iskolába, valamint a Fekete István Általános iskolába járó mozgásfogyatékossággal élő gyermekek számára kívánják eljuttatni.
Az adományokat a községi könyvtárba várják minden munkanap 10 és 11 óra
között. Gulyásné hangsúlyozta: nagyon bíznak abban, hogy örömet tudnak szerezni a dóciak által adományozott használható, tiszta játékokkal és könyvekkel.
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Az Indóház tér új arca
Szegedhez méltó „városk apu”

Nem valószínű, hogy elsőre beleszeretett Szegedbe, aki az elmúlt évtize- villamos sínek közötti terület autómentes
dekben ismeretlenként vasúton érkezett a városba. A megyeszékhely egyik gyalogos zónává válik, melyet oszlopsor
kapuja, a Nagyállomás, valamint az előtte elterülő Indóház tér méltatlan választ el a forgalomtól. Az 1-es és 2-es
volt Szeged hírnevéhez, jelentőségéhez. Az állomásépületet a vasúttársaság villamos utasforgalmát egyszerre két,
a város támogatásával néhány éve kívül-belül megújította, december kö- akadálymentes megálló fogadja majd. Az
zepére pedig az Indóháztér is soha nem látott, szép arcát mutatja majd az autóbuszok - hasonlóan a villamosokhoz
- a Gőz utca felől érkeznek a térre, és a
érkezők felé.
Galamb utcán távoznak. A buszokról a
A tér fölújítása a Szegeden zajló, mint- ezzel az egész terület megújul közle- második villamosperonnál lehet majd
leszállni, a felszállóhely
egy 30 milliárd forintos elektromos tö- kedési és építészeti
pedig a tér északi vémegközlekedés fejlesztési nagyprojekt szempontból is.
gébe kerül.
A közlekedési renrésze. A több mint 86 százalékban páAmi az építélyázati forrásból megvalósuló beruházás dezés során az álszeti és
során megújultak, illetve megújulnak lomásépület és a
Szeged villamos- és trolibuszvonalai,
emellett új járatok is indulnak. Az Indóház térre fut be az 1-es,
valamint az új 2-es
v illa mos
vonal,

Portré

látványelemeket illeti, a

Nagyállomás előtti gyalogos zóna gránit díszburkolatot kap. Az épület előtt
pihenőhelyek létesülnek ivókúttal,
csobogóval, padokkal, növényekkel. A
villamos- és buszmegállókat kőburkolattal látja el a kivitelező, és
a környezethez illő

utasvárók is épülnek. A térburkolattal
ellátott Szent Ferenc utca két oldalán
fasorral szegélyezett parkolók létesülnek. A tér északi végében is lesz parkoló
valamint egy fedett kerékpártároló. A tér
déli részén alakítják ki a taxiállomást
további parkolóhelyekkel.
Az Indóház téri munkálatokat eredetileg november közepén kellett volna
befejezni, azonban előre nem látható
közműproblémák miatt a határidőt egy
hónappal meghosszabbították. A szegediek és a városba érkezők így december
közepén vehetik birtokba a megszépült,
immár méltó „városkaput.” és ezzel
egyidőben az 1-es villamos forgalma
is újraindul.
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Piri József: Meghatódtam, Hamarosan
kész lesz!
hogy rám gondoltak

A volt polgármester szerint Algyőnek önállóan,
de nem elkülönülten kell a jövőjét építenie
Algyőnek önállóan, de nem elkülönülten kell a jövőjét építenie – mondta
lapunknak adott interjújában Piri József, aki nemrégiben a polgármesterként végzett két évtizedes szolgálatáért Algyő díszpolgára kitüntető címet
kapott. Algyő egykori polgármestere elmondása szerint meghatódott, amikor
megtudta, hogy őt választották a nagyközség díszpolgárának. Piri József
szerint a településnek a szegedi kistérségi társulás meghatározó tagjaként,
integráns részeként kell dolgoznia az elkövetkező időkben.
Hogyan fogadta a hírt, hogy Algyő
díszpolgárának választották?
Nagyon érdekes dolog ez, mert az,
hogy egy ilyen kitüntetéssel azok közé
kerülhet az ember, akiket a település már
korábban elismert, és díszpolgári címmel
érdemesítette ki a munkáját, nyilvánvalóan felemelő érzés. Ezzel kapcsolatban
az első gondolatom mindig az, hogy azt a
munkát, amit a képviselő-testület értékelt
és kitüntetéssel jutalmazott, nem lehet
egyedül elvégezni. Rengeteg személyi,

Piri József

anyagi, dologi feltételnek kell ahhoz
teljesülni, hogy egy település életében,
egy település fejlesztését illetően olyan
eredményeket lehessen elérni, amelyek
érdemesítik egy ilyen kitüntetésre. Meghatódtam, hogy rám gondoltak. A díszpolgári cím átadásánál is elmondtam:
jóllehet az én személyes munkám is
benne volt a település életét befolyásoló döntésekben, végeredményben a
település történetével kapcsolatos határozatokat minden esetben a mindenkori
képviselő-testület hozta meg.
Két évtizedig irányította a települést polgármesterként. Milyen
megállapításokat tud tenni, ha
visszatekint erre a húsz esztendőre?
Két részre bontanám az életutam
közéleti tevékenységgel kapcsolatos
húsz esztendejét. Az első rész lenne a
rendszerváltástól, 1990-től Algyő önállóvá válásáig, 1997-ig tartó szakasz.
A második fejezet az 1997-től 2010-ig
tartó szakasz, amikor is befejeztem a közéleti munkámat. Nagyon fontos ebből a
szempontból azoknak a település jövőjét,
fejlődését megalapozó, stratégiai jelentőségű eredményeknek az elérése, amelyek
már akkor elkezdődtek, amikor Algyő
még Szegedhez tartozott. Ne felejtsük
el, hogy ekkor épült a szennyvíztisztító,
ekkor épül az Algyői Faluház. Ez utóbbi azért tartom fontosnak megemlíteni,
mert ez volt a település első közösségi
összefogása. Az akkori társadalmi, civil
szervezetek, magánemberek és vállalko-

A hiányzó dokumentumok miatt továbbra is kérdéses, hogy mikor indulhat
az átadás-átvételi eljárás a kettes villamos vonalán. A tervek szerint karácsony környékén már az új szegedi járattal is lehet közlekedni.

zások felajánlásai alapján egy alapítvány
Ha valaki végigsétál a szegedi kettes
keretében hozhattuk létre ezt a kiváló villamos vonala mentén, láthatja, hogy
kulturális létesítményt, amelynek meg- majd másfél éves csúszást követően végre
valósítását értelemszerűen Szeged városa elkészült a beruházás. Megépült a több
is támogatta. A stratégiai jelentőségű mint három kilométer hosszú, nagyrészt
beruházásokat azért hangsúlyozom, mert füvesített vágányszakasz a szükséges
mindig azt tartottam fontosnak, és a felsővezeték rendszerrel, a hat darab
képviselő-testülettel együtt mindig úgy Rókusi körúti megállóhellyel, valamint a
gondoltuk, hogy meg kell határozni a te- Kiserdőnél a hurokforduló a végállomás
lepülés fejlesztési céljait és programját, épülettel. A sínpálya mellett több mint
és az egyes fejlesztési elemeket ehhez tizenháromezer négyzetméternyi út (kekell rendelni. Így aztán amikor 1997-ben rékpárút) és járda húzódik, elvégezték a
visszanyerte Algyő az önállóságát, a ki- parkosítást és a közműcseréket. Mindez
váló települési képviselőkkel, valamint tehát már látható, műszakilag azonban
az egyre szaporodó civil szervezetekkel továbbra sem zárható le a projekt.
– amelyek száma ma már a harmincat
A kivitelező október végére minden, a
is meghaladja – fel lehetett vállalni a teszteléshez szükséges dokumentumot a
rendkívül komoly feladatok teljesítését. rendelkezésünkre bocsátott, így próbaIlyen feladat volt például a szennyvíz- üzemet tarthattunk a vonalon - kezdte
csatornázás. Ma már száz százalékban egy jó hírrel a beszámolóját Csanádi
csatornázott település Algyő. S hogy a Zoltán, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonfejlesztési program legvégéről is soroljak profit Kft. projektigazgatója. A Szegedi
elemeket, ott volt a legfontosabb turiszti- Közlekedési Kft. összes típusú villamosa
kai beruházásunk, a fürdőépítés és a leg- – az új PESA-jármű is - gond nélkül végig
újabb büszkeségünk, az új, 16 tantermes tudott menni a kiépített sínpályán, így
általános iskola, ami idén nyáron került sikeres üzemi próbát hajthattunk végre a
átadásra. Eközben az út- és járdaépítések kettes vonalán a pálya tekintetében. Ezzel
folyamatosan zajlottak, zajlanak a településen. Az Algyőn élők együtt gondolkodtak: a mindenkori képviselő-testület
és a civil szervezetek együtt dolgoztak a
meghatározott fejlesztési cél érdekében.
Ezt jó volt érezni.
Hogyan látja Algyő jövőjét?
Algyő jövőjét úgy tudom elképzelni,
hogy a település szoros szövetségben,
kistérségi együttműködésben dolgozik együtt a környező településekkel.
Szerintem Algyőnek önállóan, de nem
elkülönülten, a fenti szövetség tagjaként, integráns részeként kell a jövőjét
építenie. Úgy vélem ugyanis, hogy Algyő
meghatározó szerepet tölt be a kistérségi
együttműködésben.

a műszaki átadás megkezdésének egyik
alapvető feltétele teljesült.
Az új vágányzóna tesztelése után azonban a kivitelezőnek további dokumentációkat kellene átadnia a szakembereknek,
de ezekkel a papírokkal még mindig
adós a cseh OHL ZS vezette konzorcium.
Főként az útépítésre, a forgalomtechnikára, a közművekre és az egyéb kiegészítő
Folytatás a 4. oldalon
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Megszépül Kübekháza Bölcsőde épül
központja
Újszentivánon

2012 tavaszára megújul Kübekháza
központja. Az Operettfaluról világszerte híres település vezetőjével, Molnár
Róberttel a következő hónapok munkálatairól, vagyis a beruházással járó
feladatokról beszélgettünk.
A helyi önkormányzat 2009-ben döntött úgy, hogy a fejlesztést uniós támogatás segítségével szeretné megvalósítani
- kezdte a tájékoztatást a polgármester.
A munka tehát már két évvel ezelőtt
megkezdődött, igaz, akkor még csak az
íróasztalok mögött. A projektre végül 33
millió forintot nyertünk, amely vissza
nem térítendő támogatás. Természetesen ennek a pályázatnak is van önereje,
ebben az esetben a 25%- os, illetve a
jövő évben a 27%- os áfa megfizetését
az önkormányzat állja.
Milyen jellegű felújításokat terveztek/terveznek?
Először a település központi terének
díszkivilágítását cseréljük le. A régi,
elkorhadt, így olykor már-már életveszélyessé vált fa villanyoszlopokat öntöttvas díszkandelláberekre cseréljük.
Közel 40 lámpatestet helyezünk ki, ami
duplája a jelenleginek. A rezsiköltségek
viszont nem emelkednek, hiszen ezeket

a lámpatesteket energiatakarékos égőkkel szereljük fel és - egy ausztráliában
bevállt technika szerint - este tíz órától
csak minden második oszlop világít majd
a téren. Emellett a vezetékrendszert a
földbe süllyesztjük, így növelve a biztonságos energiaellátást.
Mikor kapcsolják fel először a megújult közvilágítást a településen?
Terveink szerint már tavasszal elkészül a kivitelező a munkálatokkal,
amelyek november elején kezdődtek el.
Jelenleg a földmunkákat végzik a szakemberek és - amennyiben az időjárás
engedi - várhatóan még idén elkészül a
beruházás egyharmada. Ez azt jelenti,
hogy a földmunkák, a kábelek lehelyezése befejeződik, a megújult világítást
pedig várhatóan a Kübekházi Falunapon
kapcsoljuk majd fel.
Mennyire zavarják a lakosság mindennapjait a munkálatok?
A lakosság türelmesen fogadja a beruházással járó fennakadásokat. Természetesen számítani kell hosszabb-rövidebb
áramkimaradásokra és a feltúrt köztér
is nehezíti a közlekedők dolgát, de a
cél szentesíti az eszközt. Közös célunk,
hogy a falu fejlődjön, szépüljön. A pilla-
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megkezdődött. A két foglalkoztató, az
ezekhez tartozó átadó-, mosdó- és mellékhelyiségek, kazánház, mosószoba, vasaló-tároló, játékraktár, babakocsi-tároló,
orvosi szoba, melegítő konyha, udvari
játéktároló, terasz és a szükséges számú parkolóhely kialakítása mellett az
épület teljes bútorzattal, eszközökkel
való felszerelése is a projekt keretében
valósul meg.
A 475,5 m2 alapterületű bölcsőde épületében komplex akadálymentesítést
tervez a kivitelező.
Jelenleg a főépület rekonstrukciója
zajlik, a ház várhatóan november végére
tető alá kerül, valamint a külső nyílászárók beépítése is megtörténik. Ezután
lehet kezdeni a külső hőszigetelést és
a belső munkálatokat. A több mint 160
millió forintos beruházáshoz közel 150
millió forint támogatást biztosít az Európai Unió és a magyar állam. Várhatóan a
következő esztendőben megnyithatja kapuit
az újszentiváni bölcsőde.

Környezetvédelem

Hamarosan
kész lesz!

Folytatás az 3. oldalról
elemekre vonatkozó dokumentumokról,
jegyzőkönyvekről van szó - tudtuk meg
a részleteket Csanádi Zoltántól. A megvalósulási terveket, a beépített anyagok
műbizonylatait és a mérési jegyzőkönyveket szakáganként összegyűjtve kell a
kivitelezőnek átadni. Mit épített, megfelelő
minőségű alapanyagokat használt-e az
építés során, a szükséges méréseket elvégezték-e? Ezeket mind-mind papírokkal
kell bizonyítania a kivitelezőnek - tette
hozzá a projektigazgató.
Arra a kérdésünkre azonban nem tudott válaszolni Csanádi Zoltán, hogy a
hiányzó dokumentumokat mikorra tudja
átadni a kivitelező.

natnyi kellemetlenségekért kárpótolja
majd a lakosságot, hogy egy teljesen új
közteret kap Kübekháza. A beruházás
részeként nemcsak a lámpatestek cseréjét végzik el a szakemberek, hanem új
padokat, kerékpártárolókat helyeznek ki,
és megkezdődik a főtér díszburkolatának
cseréje is, valamint terveink szerint több
sétány kiépítésére is lehetőség lesz a
központban.
Az elektromos hálózat cseréjével
azonban még nincs vége a tér szépülésének.
Így van, november 15-én egy új, uniós
pályázatot nyújtottunk be. Amennyiben
pozitív elbírálásban részesülünk, és lesz
forrás rá, a főtéren, a Petőfi szobor mögötti pázsiton egy kerti pavilont építünk. A
hófehér teraszon terveink szerint koncerteket rendezünk majd, de akár esküvőket
is lehet tartani. A főtéren pedig - ugyanezen beruházás kapcsán - kialakítunk
egy tószínpadot, amely köré - ahogy azt
a neve is mutatja - egy dísztavat építünk. Szeretnénk a falu egyedi kulturális
arculatát továbbfejleszteni. Elég nagy
vívmányunk ugyanis az Operettfalu,
de jó lenne továbblépni, hogy ne csak
ez az egy esemény köré csoportosuljon
Kübekháza kulturális élete.

Nemcsak a nagyvárosokban, a szegedi
kistérség több településen is gondot okoz
a lakosság legkisebbjeinek, vagyis a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése. Az
édesanyák így kénytelenek három évig
otthon maradni csemetéjükkel, miközben a család nem biztos, hogy anyagilag
megengedheti, hogy ilyen hosszú időre
nélkülözze az anya keresetét. A helyzet
azonban javulhat a jövőben. Mint arról
korábban beszámoltunk, a zsombói bölcsi
már megnyitotta kapuit, ahová nemcsak
a településen élők vihetik gyermekeiket,
hanem a környező falvak legkisebb lakóit is várják.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása további támogatást nyert bölcsőde
építésére. Ezúttal Újszentiván gazdagodik egy új intézménnyel. Az Árpád utca
5. szám alatti ingatlan
átépítése

Eltűnik a forráskúti
hulladék

Nincs könnyű helyzetben az OHL ZS. A
A bordányi és a zsombói után a forkezdetben háromtagú konzorciumból ki- ráskúti hulladéklerakó rekultivációja
vált a Középszolg Kft., illetve csődbe ment is befejeződött. Mint arról korábban beaz egyik jelentős alvállalkozó, a Főszer. számoltunk, a szegedi regionális hulEzekkel a korábbi partnerekkel továbbra ladékgazdálkodási program részeként
is elszámolási vitája van a konzorcium 2012 októberéig összesen huszonhat
vezetőjének - ismertette a problémákat.
Csongrád és Bács-Kiskun megyei telepüAz átadás-átvételi eljárás nem zárulhat lésen szűnnek meg a környezetkárosító
le addig, amíg minden szükséges írásos szeméttelepek.
anyag nincs a kezünkben. A számlák nyolcAz augusztusban kezdődő és a tervan százalékát már befogadtuk, a város vek szerint 2012 őszéig tartó projekt
teljes mértékben kifizette a ráeső önrészt. során a telepeken összegyűlő szemetet
Ha nem érkeznek meg a dokumentumok, depóniákba rendezik, tömörítik, majd
és nem fejeződhet be az átadás-átvételi az így kialakított platókat befüvesítik.
eljárás, a kivitelező nem nyújthatja be a A beruházás célja a hulladék jelentette
végszámláját, és így 400 millió forintot környezeti veszély csökkentése, és az
nem kaphat meg.
évtizedekig szeméttelepként működő
területek rehabilitációja.
A forráskúti szilárdhulladék-lerakónál 11 ezer négyzetméteren mintegy
20 ezer köbméter hulladékot mozgattak
meg, kisebb területre rendeztek és tömörítettek, az így kialakított platókra
szivárgást megakadályozó vízzáró réteg
és 40 centiméteres humusztakaró került
- tudtuk meg Csatári Gábortól, a kivitelező AS Szeged Konzorcium vállalkozási
igazgatójától. A depót a területre hulló
csapadékot összegyűjtő, úgynevezett
övárokkal vették körbe, továbbá gondoskodtak a szakemberek a szerves anyagok
bomlása során keletkező depóniagáz
elvezetéséről is - ismertette a beruházás

részleteit a helyszínen tartott bejáráson
a szakember. A depót tavasszal füvesítik
majd, a terület köré pedig az Alföldön
jellemző fákból és cserjékből véderdőt
telepítenek.
A 2,7 milliárd forintos összköltségű
uniós támogatással megvalósuló projektben érintett 27 lerakóból tízben már
befejeződtek a nagyobb munkálatok, s ha
az időjárás is kedvezően alakul, nyolc-ki-

lenc helyen még az idén végeznek a
munkálatokkal.
A szakemberek szerint a felhagyott
hulladéklerakók tájba illeszkedő rekultivációja lényegesen olcsóbb, mint a szemét
elszállítása. Csak a bordányi telepen
található 50 ezer köbméter hulladék elhelyezése egy engedéllyel rendelkező
lerakóban mintegy 500 millió forintba
kerülne.
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Évszázados „zöld” ovi Újszentivánon

Fejlődés példás összefogásból

100 esztendő tekintélyes kor, nemcsak egy embernél, hanem egy intézménynél is. Újszentiván kistérségi fönntartású óvodája októberben ünnepelte
a jeles jubileumot, méghozzá egy folyamatosan modernizálódó, gyermeklétszámában bővülő „kisdedóvóban”.

bölcsődével, melynek vadonatúj épületén
már javában dolgoznak.

Séták a sószobába
A kistérségi közoktatási intézmény
Kisdedóvó volt az óvodák hivatalos ményeknek. Új a külső hőszigetelés, az újszentiváni tagóvodáját Hári Ferenc
megnevezése akkortájt, amikor az új- elmúlt években kicserélték a nyílászá- Lászlóné vezeti. Irányítása alatt 3 óvónő
szentiváni intézmény megszületett. Nem rókat, még a gázkonvektorok kiváltása és 2 dajka gondozza a majd 50 gyereket.
mostani helyén, az Árpád utcában, mert várat magára. Putnik Lázár hozzáteszi A legtöbb apróság helybéli, de vannak
ez már a harmadik székhelye. A világ- még, hogy a sikerekért köszönet illet min- köztük szőregiek és tiszaszigetiek is –
háborúk után 70-80 gyerek is járt a tele- den korábbi és mostani óvodai dolgozót. részletezi a tagóvoda vezető. Minden
pülés ovijába. A 2006-os, harmincöt fős A helyi gyermekgondozás pedig tovább korosztály megtalálható mindkét csolétszámot jelentő mélypont után jelenleg fejlődik, jövő május végéig például egy portban, az egyik az idei nevelési évtől
negyvennyolcan járnak a két csoportba
– összegez Putnik Lázár polgármester.
Szívesen emlékszik vissza az októberi
szerb nyelvű nemzetiségi csoportként
évfordulós ünnepségre, ahol egykori és
működik. Rendszeresek az erdei óvomai gyerekekből, óvónőkből, dajkákból
dai foglalkozások és a kirándulások
több generáció gyűlt össze fölidézni a
Szegedre, például a vadasparkba, a
múlt nehézségeit, szép pillanatait.
füvészkertbe, a múzeumba, a Somogyi-könyvtárba.
Helytállni a modern világban
Az intézmény rengeteg segítséget
A polgármester szerint a múlt értékei
kapott a kistérségtől és a helyi önkormellett a modern kor követelményeire
mányzattól, nem utolsó sorban pedig a
kell koncentrálni. Így lett az újszentivászülőktől. Az óvodai alapítvány javára
niból Zöld Óvoda, ahol környezettudatosfolyamatosan érkeznek az adományok,
ságra nevelik a gyerekeket, és az 50-es
de a jótékonysági céllal megrendezett
években felhúzott épület is mindinkább
óvodabálak is sikeresek. Az említett
megfelel a környezetvédelmi követelösszefogások nyomán újultak meg a szek-

Internet

rények, a szobai berendezések és a parketta. És így lett az óvodának 2008 óta
a légúti megbetegedések megelőzésére
szolgáló sószobája, ahová heti kétszer 20
percre minden gyermek bejut. A só az
erdélyi Parajdról érkezett az egyik szülő
kapcsolatainak köszönhetően – említi
meg Hári Ferenc Lászlóné.
A jubileum kapcsán egyébként óvodatörténeti kiállítás is nyílt, melyet a
születésnapi ünnepség és a novemberi
óvodabál résztvevői is láthattak, de a
december 17-i főtéri adventi forgatagban
is megtekinthető lesz.

Közlekedés

Muzsikáló nyitólap Hogyan
marad több
a tankban?

Netséták a kistérségben 2. rész

Amikor valaki egy településről tájékozódik, ma már a legritkább esetben
nyúl lexikonért, útikönyvért. Inkább az interneten néz utána a községnek, városnak. Legtöbbjüknek ugyanis már van saját weboldala, amelyen
ország-világ elé tárja értékeit, kultúráját, szolgálja a helyben lakókat. Sorozatunkban a szegedi kistérség településeinek internetes arcát mutatjuk be,
ezúttal nyomtatott formában. Novemberben Röszke, Újszentiván és Szatymaz
weboldalain kattintgattunk.
a helyi szolgáltatókat a könyvelőtől a
női szabóig. A tudakozóból gyorsan kikereshetők a közérdekű telefonszámok,
a rendelők, szolgáltatók nyitva tartási,
ügyfélfogadási rendje.
A jobboldali oszlop érdekes eleme a
fórum, ahol regisztráció után kérdéseket
lehet intézni a polgármesterhez, a jegyzőhöz, de tehetők észrevételek a községgel
és magával a weboldallal kapcsolatban is.

tovább görgetjük lefelé az oldalt, az igen
bőségesre hagyott menüsorban megtaláljuk az intézmények adatait, ismertetőket a legfontosabb rendezvényekről,
a civil szervezeteket, idegenforgalmi
látványosságokat. Ugyanitt olvasható a
közérdekű információk gyűjteménye, a
testvértelepülések bemutatása és a helyi
Miután soha nem látott magasságokba szöktek az üzemanyagárak, a géplap. Kedves figyelmesség a Születések járművel közlekedők számára minden eddiginél fontosabb a takarékoskodás.
menüpont, ahol Újszentiván új jövevé- A legdrasztikusabb megoldás, ha az autót a garázsban hagyjuk, és átszállunk
nyeiről adnak hírt a szerkesztők.
két kerékre, két lábra vagy tömegközlekedésre. Ha viszont ragaszkodunk a
saját gépkocsihoz, érdemes ismernünk azon „praktikákat”, melyekkel benzint, gázolajat spórolhatunk meg.

A www.roszke.hu webhelyet megnyitva zene fogadja a látogatót. A dalok
hangulatossá teszik a lapot, mely ízléses
www.szatymaz.hu
színvilágával otthonosságérzetet kelt.
Szintén hasznos, jól áttekinthető, vis�Ám az oldal tartalmas és praktikus is.
szafogott színvilágú Szatymaz internetes
A településről készült fotókat váltogaoldala. Hamar föltűnik viszont, hogy
tó fejléc alatt helyezték el a vízszintes
a fő helyen, a lap középső oszlopában
menüsort. Onnan érhetők el például a
viszonylag kevés a friss információ, zöhelyi hírek, melyek közül a legfrissebbek
mében nyári híreket, tudnivalókat találni.
a menüsor alatt, a nyitólap középső oszA baloldali oszlop rövid, jól szerkesztett
lopában is olvashatók. Itt nem kizárólag
menüsorából gyorsan előhívhatók az
röszkei információkat találni, hanem www.ujszentivan.hu
A röszkeihez hasonlóan kellemes szín- önkormányzati elérhetőségek, az ügyfélpéldául országos pályázati felhívást is.
A vízszintes menüsoron érhető el Röszke világ fogadja az Újszentiván honlapját fogadási rend, a különféle pályázatok és
részletes bemutatása térképpel, fejlesz- felkeresőket. Az oldalt két oszlopra ta- letölthető nyomtatványok. Itt találhatók
tési koncepcióval. Egy kattintással meg- golták. A szélesebbikben olvasható a a község intézményeinek elérhetőségei,
találhatók az intézmények, vagy például polgármesteri köszöntő, valamint - ott szolgáltatásai, programjai.
A jobboldali oszlopból tölthető le a
az idegenforgalmi tudnivalók, egyebek jártunkkor - aktualitásként az egészségközött szálláshelyekkel, idei és 2012-es napok részletes programja. Ezek alatt né- helyi lap aktuális száma, itt nyithatók
rendezvénynaptárral. Szintén a főmenü hány fotót nézhetünk meg a településről. meg a közadattár Szatymazra vonatkozó
tartalmazza a sportolási lehetőségeket A fényképek egyébként mindenütt jelen részei, és megismerhetők a helyben futó
vannak, még a polgármesteri hivatal pályázatok is. A fejlécet alkotó fotómonés a helyi újság letölthető lapszámait.
A nyitólap baloldali oszlopában kü- dolgozói is a látogatóra mosolyognak, ha tázs alatt is van egy vízszintes menüsor.
lönösen tartalmas a Kisokos című ro- elérhetőségeik között „kutakodik”. Ezen Innen is elérhető mindaz, ami a baloldali
vat, mely alatt a polgármesteri hivatal információk már a baloldali oszlop menü- oszlopból, viszont csak itt található meg
elérhetőségei, nyitva tartása, de még sorából hívhatók elő, akárcsak az ügy- a videotár, a képtár, Szatymaz térképe,
GPS-koordinátái is föllelhetők. Olvasha- félfogadási rend, vagy a letölthető nyom- a község bemutatása. Megismerhetők
tók a képviselő testület jegyzőkönyvei, tatványok listája. Szintén e menüsorba a képviselőtestület tagjai, bizottságai,
a civil szervezetek adatai, az ifjúság- szerkesztették a települési ismertetőt, az rendeletei és rendelet-tervezetei is.
A kistérségi weboldalakat bemutató
politikai koncepció, a befejezett és futó önkormányzati rendeleteket és a kisebbprojektek bemutatása. Összegyűjtötték ségi önkormányzatok elérhetőségeit. Ha sorozatunk decemberben folytatódik.

Tak arékos üzemmódban

lámpánál érdemes leállítani a motort, de
csak akkor, ha az akkumulátor jó állapotban van. Az egyenletes haladás sokkal
kevesebb üzemanyagot igényel, mint
az állandó gyorsítás és lassítás. Gyorsításnál a szakemberek a 80 százalékos
gázpedálállást javasolják, lassításnál
pedig elsősorban a motorfék használatát.
Utóbbi ugyanis kevesebb üzemanyagot
igényel, mint az üresjárat. Az egyenletes haladást segíti, ha nagyobb követési
Sportosság helyett
távolságot tartunk, így nem kell folyton
egyenletesség
Telente, a reggeli induláskor is spó- fékeznünk, ha az előttünk haladó lassít.
rolhatunk, ha nem járatjuk percekig Arra érdemes törekedni, hogy a motor
álló helyzetben a motort, hanem rögtön minél alacsonyabb fordulatszámon műnekiindulunk, persze csak lassan. A ködjön, azaz a kívánt sebességet a lehető
forgalomban, kb. 10 másodpercnél hos�- legmagasabb fokozatba kapcsolva tartszabb várakozásnál, dugóban, vagy piros
Folytatás a 6. oldalon
A takarékoskodás egyrészt a gépjármű állapotán múlik, másrészt a vezetési
technikán. Utóbbival kezdve például jó
tudni, hogy a nagy sebesség több üzemanyagot igényel. Ha gyorsan akarunk
eljutni valahová autóval, nem föltétlenül
érünk előbb célba, ha többször kell tankolnunk, ráadásul az utazás többe is
kerül, mint ha lassabban haladnánk.
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Kitekintő

Egy nyüzsgő, fejlődő település
Szeged mellett

Deszken folyamatosan történik valami. Szeptemberben különféle programokkal várták az érdeklődőket. Emellett folyamatosan fejlesztik, szépítik
a települést. Az elmúlt hónapok eseményeiről, eredményeiről kérdeztük a
települése fiatal polgármesterét, Király Lászlót.
Rendezvényekben dús nyárutó és szeptember volt Deszken. Milyen programokkal várták az érdeklődőket?
Több mint háromszáz gyermeket
megmozgató nyári táborok után egy jól
sikerül Falunapi hétvégét sikerült lebonyolítanunk. 53 bográcsban rotyogott
a pörkölt a települések közti barátságot
is szimbolizáló polgármesterek nemzetközi főzőversenyén. Tizenegy külföldi
induló mérte össze főzőtudományát a
hazai polgármesterekkel – köztük Mongólia magyarországi nagykövetével, aki
a rendezvény társfővédnöki tisztségét
is vállalta. Dr. Omboosuren Erdenechimeg asszonyt Dr. Ujhelyi István állandó fővédnökünk segítségével tudtunk
Deszkre csábítani. A mongol nagykövet
által készített „husur” igazi unikumnak
számított a pörköltek között. Egész napos
gyermekprogramok, vidám „Deszk-Parádé”, motoros felvonulás, kulturális műsor,
Fiesta koncert, utcabál és tűzijáték adták
meg az idei falunap sava-borsát.
Ezzel azonban még nem ért véget a
programok sora a településen. Mivel
folytatták?
Az eddig egy hétvégét lefedő program az idén két újabb hétvégén nyújtott kikapcsolódást az idelátogatóknak.
Szeptember második hetét egy magyar
néptánctalálkozóval zártuk, ahol a Besh
o Drom együttes húzta a talp alá valót.
Az „Élő népművészet” nevet viselő szeptember 10-i szombaton az ökörsütés, a
reneszánsz játékok, a mesemondás, Tari
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Dórotty-Szűcs testvérek és Bodza Banda
koncertjei mellett a Szeged Táncegyüttes
csoportjai tették emlékezetessé a programot. Dr. Ledniczky Ildikó alpolgármester
asszony köszöntőjében hagyományteremtőnek nevezte a népszerű fesztivált. A következő hétvégén szerb, görög és bolgár
zeneszó csalogatta az „Ajvár Fesztivál”
iránt érdeklődőket. Csevap, pljeszkavica, bárány és malacsült ajvárral – ezek
voltak a kulináris vendégcsalogatók, de
Brczán Krisztifor, települési képviselő,
szerb kisebbségi önkormányzati elnök

Ki a ballaszttal
A takarékos vezető odafigyel járműve
állapotára. Nem mulasztja el az előírt
átvizsgálásokat, hiszen például a tisztán tartott gyertyák, szűrők jelentik a
hatékony működés egyik garanciáját.
Nem mindegy az sem, mekkora plusz
súlyt cipel az autó. A teli csomagtartó jelentős túlsúly, a fölösleges holmikat tehát
rakjuk ki az autóból. A rossz légellenállás
is lehet a takarékosság akadálya. Nem
szerencsés fönt felejteni a használaton
kívüli tetőcsomagtartót, tetődobozt, vagy
folyamatosan lehúzva tartani az ablakokat menet közben.
Amikor a séta kifizetődőbb
Lényeges a gumiabroncsok minősége,
típusa, nyomása. A széles gumikkal
ellátott kerekek, a nyárra fönt hagyott
téli gumi, vagy a nem előírás szerinti
keréknyomás mind a fogyasztást növelik. Ha az autót valamiért jobban meg
kell terhelnünk, növeljük meg a keréknyomást is.

és egyik főszervező, segítőivel gondoskodott a gazdag szórakoztató programokról
is, melyek szintén a hagyományőrzésről
szóltak. A gazdag program, a hajnalig

A Szabadido Parkba vezeto új sétány

Hogyan
marad több
a tankban?
Folytatás az 6. oldalról
suk. E technikának azonban hátránya
is van: elmaradhat a motor öntisztulása,
sok szennyeződés marad a rendszerben.

Király László polgármester

Semmelweis utcai parkoló

tartó szórakozás és a szerbiai trubások
sok deszkről elszármazottat vonzottak
haza erre a hétvégére. Sok év után jó
volt szót váltani velük! Ilyen színvonalas és lelket melengető szeptemberünk
még sosem volt. Köszönettel tartozunk a
Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit
Kft vezetésének, minden szervezőnek,
kollegának és segítőnek, hiszen munkájuk révén vált rangossá Deszk község
legnagyobb települési ünnepe, a falunap!
A rendezvények mellett azt is elmondhatjuk, hogy nagyon sokat fejlődött,
szépül a település. Milyen fejlesztések
zajlanak most?
Végéhez közeledik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
megnyert „Falufejlesztés, falumegújítás
Deszken” elnevezésű projekt. A 22 millió
forintos, 100%-os támogatású programban több helyszínen történtek fejlesztések
községünkben. A szabadidő parkban
„kalandjátszótér és erdei tornapálya”
épült. A falunapok előtt átadott játszóteret azóta is több tucatnyian látogatják
naponta. Sikerült biztonságos, kulturált
kijutást biztosítanunk a szabadidő park-

hoz díszburkolatos „sétány” építésével,
parkosítással, két pihenő pad és információs tábla kihelyezésével. Végre nem az
úttesten kell a deszkieknek a búcsúkat,
kutyakiállításokat, a focimeccseket, a
majálisokat és falunapi forgatagokat megközelíteni. A bejárat előtt jövőre parkoló
építéssel szeretnénk teljessé tenni ezt a
területet. A Semmelweis utcában régóta
okoznak fejtörést a zöldséges környékén
kialakult parkolási gondok. Ennek feloldására első lépésként megépítettük a
szakkórház kerítése melletti 36 beállós
parkolónkat. A régi fasor árnyékot adó
lobjai alatt három pihenőhellyel, padokkal és asztalokkal adunk lehetőséget a
parkolásra, és a messziről érkezőknek
egy uzsonna kulturált elfogyasztására. Második lépésként forgalomterelő
eszközökkel a parkolási rendet fogjuk
szigorúan szabályozni. Ezek mellett
szeretnénk egységesíteni a településen
átfutó 43-as főút mindkét oldalát – fa- és
cserjetelepítésekkel. A tavasszal megkezdett munka most ér a finisébe, pár év
múlva már rendezett lombjaival Deszk
ékessége lehet ez az új fa- és cserjesor.

Programok a Kistérségben

Könyvtári rendezvények
Dócon

Dóc és Sándorfalva Önkormányzata
konzorciumot alkotva nyújtotta be pályázatát könyvtári szolgáltatások fejlesztéséRontják a fogyasztást a jármű elekt- re. A pályázatot sikeresen elbírálták, és
romos berendezései, például nyaranta a a két település több mint 16 millió forint
légkondicionáló, telente az ülésfűtés vagy Európai Uniós támogatásban részesült.
a hátsóablak fűtés. Ezeket csak akkor A projekt keretében könyvtárhasznáüzemeltessük, ha föltétlenül szükséges, lat-népszerűsítő kampányt folytattak
a klímát leginkább hosszabb utakon, a két településen. Ennek keretében felnagyobb sebességnél.
olvasó esteket és egyéb kulturális eseVégül sok esetben meg kell fontolni, ményeket rendeztek. Interaktív honlapot
érdemes-e autóval útnak indulni. Rö- hoztak létre, fejlesztették az elektronikus
vid távra beindítani a motort pazarlás. adatbázist, valamint online-szolgáltatáEgy-két saroknyi utat érdemesebb gyalog, sokat indítottak. A minőségi szolgáltatás
vagy biciklivel megtenni, ezzel nem csak érdekében a könyvtári munkatársak
pénzt spórolunk, de az egészségünknek képzésen vesznek részt. A fejlesztés
is áldozunk.
célja az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése, a dóci valamint a
sándorfalvi nyilvános könyvtár közötti
együttműködés elmélyítése, a gyermekek körében az olvasás népszerűsítése
és a könyvtárhasználat megismertetése
A dóci könyvtárban a projektnek köszönhetően tizenkét program valósulhat
meg ebben az évben. Az eddig megtartott
rendezvényeket nagy érdeklődés kísérte.
Jelenleg versmondó verseny zajlik, melyet
a sándorfalvi Petőfi Emlékkönyvtárral
együttműködve hirdetettek meg alsó
tagozatos tanulóknak.
Az elődöntőt október 26-án rendezték. A könyvtár zsúfolásig megtelt,
nagyon sok versenyzőt a szülők is el-

kísértek. A tizenhárom indulóból négyen jutottak tovább: 1-2. osztályból 2
fő, a 2-3. osztályból 2 fő. A középdöntő

november 24-én lesz szintén a dóci
könyvtárban, a döntőre Sándorfalván
kerül sor december 1-jén 13 órakor.

Eddigi rendezvények a dóci könyvtárban
Angyalbaranka – bábelőadás a szegedi Kövér Béla Bábszínház előadásában,
Lyra Irka-firka – a Lyra Együttes verses-zenés műsora a Magyar Kultúra
Napja alkalmából
Március idusa, tavaszvárás – zenés műsor a Péter és Pán együttes előadásában,
Zene-bona, szana-szét – Huzella Péter Kossuth-díjas énekes zeneszerző, előadóművész műsora
Rejtelmek – a Lyra Együttes verses-zenés irodalmi műsora József Attila verseiből, Költészet napja alkalmából
Papírtömpike – környezetvédelmi bábelőadás, utána báb- és tárgykészítés
Ó azok a csodálatos állatok – találkozás Telegdi Ágnes írónővel, aki interaktív foglalkozást tartott gyerekeknek, valamint bemutatta legújabb könyveit.
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Új alapokon a tiszaszigeti foci
Cél a megye II. osztály

Az elmúlt másfél évtizedben igen csak nagy utat járt be a megyei labdarúgó
bajnokságokban a Tiszasziget. Stabil megye egyes csapatként meghatározó
szerepet töltött be, majd megszűnt, vagy éppen egy másik egyesülettel fuzionálva próbált meg talpon maradni. Az utóbbi években a klub több változáson
is átment, és végül a III. osztályban kötött ki. A vezetők összefogtak, és új
alapokra helyezték a település futballját, a Tiszasziget SE helyi kötődésű
játékosokkal próbálja visszahozni a régi időket. A renoválás jól halad, a
Kiss Róbert vezette társaság az alapszakasz felénél magabiztosan vezeti a
csoportját.
A megyei labdarúgást jól ismerők- renc. Ez a hozzáállás megerősített minket
nek egy kicsit furcsa lehet rápillanta- abban, hogy ennek a társaságnak van és
ni a csongrádi focitérképre, hiszen a lehet jövője. Az átigazolási időszakban
Tiszasziget nevével csak a III. osztály próbáltunk olyan focistákat keresni, akik
Tisza-Maros csoportjában találkozhat- szigeti származásúak, vagy a korábbi
nak. A szigeti együttes azonban ebben években már játszottak itt. A „toborzásban”
a ligában nem epizodista, hanem fősze- kiemelném az edzőnk, Kiss Róbert szerepét.
replő. Elég csak rápillantani a tabellára, Elsősorban az ő személyes kapcsolatainak
a klub a 14. fordulót követően tizenegy is köszönhető, hogy az új idény előtt hat-hét
győzelemmel és egy döntetlennel az élen olyan játékost tudtunk idecsábítani, akik
valóban erősítést jelentnek.
áll a tabellán.
A Tiszasziget SE ennek megfelelően
- Két évvel ezelőtt, 2009 nyarán alakult meg a klub harmadosztályú csapata komoly célokkal kezdte a 2011/12-es sze– kezdett el mesélni az első lépésekről zont. A csapat ezúttal nem is rontotta el
Ferenczi Ferenc klubelnök. Az akko- a rajtot, az első fordulóban 2-1-re nyert a
ri megye I-es együttesből (Károlyi DSE Baks otthonában, majd a második körben,
Tiszasziget, a szerk.) kiszoruló szigeti augusztus 27-én, hazai pályán 3-3-es
fiatalok is szerettek volna versenyszerűen döntetlen játszott a Mártéllyal. Akkor
futballozni, ezért jött létre a megye III-as még kevesen gondolták volna, hogy ez
gárda. Ahogy teltek, múltak a hónapok, lesz az együttes utolsó pontvesztése az
azt vettük észre, hogy a csapatban már ősszel, Kiss Róbert tanítványai a követtizenöt-tizenhat tiszaszigeti kötődésű játé- kező tíz mérkőzésükön nem hibáztak.
kos szerepel. 2010 nyarán az első osztályú A csapat erőfeszítéseivel és az eredméegyüttesnél komoly problémák adódtak. nyekkel a helyeik is elégedettek.
- Szerencsére a sikereknek is köszönheA klub utánpótlása sem volt megoldott,
ráadásul az egyesület komoly mecénás tően egyre többen járnak ki a meccseinknélkül maradt, ezért a csapat visszalépett re – avatott be a részletekbe a klub első
a bajnoki küzdelmektől, és gyakorlatilag embere. Az is sokat számít, hogy a szurkolóink nem zsoldosokat, hanem szigeti
megszűnt.
A tiszaszigeti önkormányzat éppen játékosokat láthatnak futballozni a pályán.
ezért a zömmel helyi játékosokat fog- Minden hazai mérkőzés után együtt marad
lalkoztató megye hármas csapat mellé a társaság, közösen megvacsorázunk. A
állt. Az őszi szezon elég döcögősen indult, helyiek tényleg megkedvelték a csapatot,
hiszen az első nyolc fordulóban csak erről árulkodik az is, hogy már fél évre
egyetlen egyszer nyert a gárda, a tabel- előre megvan, hogy melyik találkozó után
lán pedig a 15. helyen állt. A folytatásban éppen ki látja majd vendégül a fiúkat.
A helyiek támogatását maximálisan
viszont egyre jobban összeállt a társaság,
és végül a tizennyolc csapatos ligában a élvező együttes nem hivatalosan is
őszi bajnok, és magabiztosan vezeti a
hatodik helyen végzett.
- A szezon végén ill. a nyáron már a já- csoportját. Az alapszakasz első három
tékosok is érezték, hogy ebből a csapatból helyezettje bejut a rájátszásba, ahol a
néhány igazolással még többet ki lehetne Homokháti-csoport első három helyehozni – folytatta a mesélést Ferenczi Fe- zettjével küzd a feljutásért. Nem nagy ör-

döngösség kitalálni, hogy Tiszaszigeten
most mindenki erre vágyik.
- Úgy érzem, hogy most valóban jó esélyünk van arra, hogy a szezon végén ünnepelhessünk – mondta el Ferenczi Ferenc.
Saját kezükben van a sorsunk, ha a srácok
a hátralévő fél évben is ilyen becsületesen
készülnek és futballoznak, akkor feljuthatunk. Úgy tudom, hogy a csapat már most
gyűjti a pénzt arra, hogy a téli szünetben
elmessen egy egyhetes edzőtáborba. Ez is
azt bizonyítja, hogy Kiss Robi irányítása
alatt egy motivált, jó közösség dolgozik.
Ferenczi Ferenc korábban már beszélt
arról, hogy 2009-ben éppen az utánpótlás
csapatok hiánya volt az egyik oka annak,
hogy a megye egyes gárda visszalépett
a bajnokságtól. Adódik a kérdés, hogy egy az utánpótlásban otthonosan mozgó hozzátette, hogy a megyei futballban élő
az elmúlt két évben sikerült-e orvosolni edzőre még szükségünk lesz, aki meg- kluboknak nagy segítség lehet a közeltalálja a hangot a fiatalokkal, és össze jövőben a társaságiadó-kedvezményből
a problémát?
elérhető támogatás. Az ún. TAO-s pályá- Természetesen egyik napról a másikra tudja őket tartani.
A fiatalok versenyeztetése és felszere- zatokból lehívható pénzeket elsősorban
nem lehet megoldani egy ilyen kérdést, de
mi folyamatosan azon voltunk és vagyunk, lése természetesen növelné a költségeket. az amatőr futballra, az utánpótlás-nevehogy ezen a téren is legyen előrelépés A Tiszasziget SE főszponzora jelenleg lésre és a létesítmény-fejlesztésre lehet
– avat be a részletekbe a Tiszasziget el- a település önkormányzata, a jövőben fordítani, ez pedig nagy lehetőség lehet
nöke. A megyei II. osztályban már kötelező azonban a klubnak szüksége volna még a tiszaszigeti labdarúgás számára is.
A megye hármas akadályokat eddig
utánpótlás csapatokat versenyeztetni, ezért egy-két támogatóra. Szerencsére az utalassan el kell kezdenünk szervezni az zásra fordított forintok nem az egyesületi kiválóan átugró Tiszasziget SE tehát nagy
együtteseket. A fiatalabb korosztályokba kasszát terhelik. Az önkormányzat busza sebességgel halad az osztályváltás felé.
sok gyerekünk van, ami pedig az ifiket il- szállítja a felnőtt csapatot az éppen ak- A klubnak az utánpótlás terén is vannak
leti, szerencsére ott is van bőven focistánk. tuális bajnoki helyszínére. Amennyiben tervei, így ha minden jó alakul, akkor a
Az előkészítő és a serdülő korcsoportban az együttes jövőre egy osztállyal feljebb településen élők jövő augusztusban már
azonban lyukasak vagyunk. Amennyiben lépne, akkor az ifik utaztatását is így megyei II. osztályú bajnoki mérkőzéseket
a felnőttek továbbra is így szerepelnek, oldanák meg. Ferenczi Ferenc azt még is láthatnak a helyi futballpályán.
akkor már február-március környékén
lépni fogunk az ügyben.
A Tiszasziget SE elnöke, Ferenczi Ferenc szerint az eddig elért sikerekben nagy
Mivel Szegeden több utánpótlás nevelő
szerepe van Kiss Róbert vezetőedzőnek is, aki egyrészt meghatározó játékosokat
műhely is dolgozik, ezért talán ez lehet
csábított a klubhoz, másrészt pedig remekül összefogja a társaságot. A szigea megoldás kulcsa.
tiek trénere bízik abban, hogy tanítványaival sikerül majd kivívnia a feljutást.
- Elsősorban olyan egyesületet próbálunk
- Az idény előtt jól sikerültek az igazolásaink, hiszen magasabb osztályokból
majd keresni, ahol például a serdülőben
érkeztek hozzánk játékosok, de abban persze nem lehettünk száz százalékosan
kétcsapatnyi gyereket is foglalkoztatnak,
biztosak, hogy az eredményeink is ilyen nagyszerűek lesznek – adott egy kis beígy az egyik garnitúra akár tiszaszigeti
pillantást a szezon előtti tervekbe Kiss Róbert. A keret nagy része tiszaszigeti
színekben is szerepelhetne –folytatta Fekötődésű, ami sokat segített a csapatkohézió kialakításában. Ez utóbbi az edzés
renczi Ferenc. Még egy megoldás lételátogatottságon is meglátszik, hiszen a kedd és a csütörtök esti foglalkozásokra
zik, ha valamelyik műhellyel egy közös
is minimum tizennégy-tizenhat játékos eljön. Azt hiszem, hogy ez a mai magyar
pályázatot nyújtunk be. Azt hiszem, ez
amatőr futballban igen ritka. Az eddigi eredményeknek köszönhetően jó a hanlehet a járhatóbb út. Egy sikeres tenderrel
gulat az öltözőben, de a feljutás még ritkán kerül szóba. A szezon fele még hátra
akár közös csapatot is indíthatunk, így
van, ezért mindig csak a következő feladatra próbálunk koncentrálni. A télen még
a pályázat előnyeit mindkét fél élvezheti
két-három meghatározó játékos igazolását tervezzük. Természetesen a célunk az
majd. Ötleteink tehát vannak, remélem,
osztályváltás, ha minden jól alakul, akkor a tavaszi rájátszásban a Gyálaréttel és
hogy ezeket tavasszal el is kezdhetjük
az Algyő II-vel csatázhatunk majd a feljutást jelentő első két helyért.
megvalósítani. Az viszont biztos, hogy

Zöld sarok

büdösbogár, svábbogár

Nemszeretem állatok IV.
Sokunk ismerősei a poloskák, bár legtöbbünk inkább sosem szeretne velük
többé találkozni. Gyakran tömegével
lepik el az ernyősök virágait vagy bújnak
meg a málnabokrok levelei, gyümölcsei
közt. A nyitott ablakon át berepülnek a
lakásba, majd a lámpafénynél előbújnak,
s hangos zümmögéssel körözve bos�szantanak bennünket. Számos fajuk él a
környezetünkben, s közülük talán csak a
jellegzetes piros-fekete rajzolatú, kisebb
testű verőköltő bodobács vagy más néven
suszterbogár (ez az elnevezése helytelen, hiszen a poloskák nem bogarak!) az,
amely a gyerekek kedvence. Előszeretettel napoznak a fák törzsén, napsütötte

Verőköltő bodobács

falak védett zugaiban, akár százával is.
Nagyobb testű rokonaik akár a másfél
centis testméretet is elérhetik. Ilyenek
a különböző címerespoloska-fajok, amelyek jellegzetes hátoldali címerükről
kapták nevüket. Növényi nedvekkel
táplálkoznak, szívogatásukkal károkat
okozhatnak, főként, ha túlzottan elszaporodnak. Olykor ragadozó életmódot
folytatnak, ekkor a kisebb testű rovarok
testnedveit szívogatják. A bogyómászó
poloskák felelősek a kellemetlen ízű,
ehetetlen bogyósgyümölcsökért, például
málnaszemekért. A poloskákra jellemző, kimondottan büdös szagú váladék
a rovarok bűzmirigyeiben keletkezik.
Védelmi szerepe (riasztó) mellett a kisebb rovarokra bénító hatású a benne
lévő idegméreg miatt. A gyümölcsre
vagy akár a testfelületre kerülve rendkívül gyorsan elpárolog, így gyorsan
átható bűzt áraszt. Ez a poloskák lárvái
számára kiváló védelmet nyújthat. A
kifejlett állatok akár 30 centiméteres
távolságra is képesek kispriccelni a bűzös folyadékot. Aki egyszer testközelből
„megízleli” a poloskákat, egy életre meg-

tanulja, nem érdemes kikezdeni velük.
Bevallom, volt „szerencsém” közelebbi
ismeretséget kötni egy bogyómászó poloskával, amikor egy érett málnaszemmel
együtt bekaptam. Ezt nemigen vette jó
néven, s rögtön „jelezte”, hogy szeretne
kiszabadulni. Egy egész hétig éreztem
az undorító ízét, de megtanultam, hogy
meg kell nézni a málna másik oldalát is…
Azt hiszem, a szúnyogok sem a közkedvelt állatok képviselői. A kétszárnyúak
csoportjának képviselői, a legyekkel
rokon fajok. Csupán egy pár szárnyuk
van, amellyel repülnek, míg a második
pár elcsökevényesedett, egyensúlyozó
szervvé alakult (billér). Szájszervük segítségével növényi nedvekkel, illetve vérrel táplálkoznak. A nőstények főként vért
szívogatnak, hiszen a peték lerakásához
számukra ez nélkülözhetetlen. Lárváik
köztudottan vízben fejlődnek, a kerti tó,
az esővíz gyűjtésére rendszeresített hordó, de akár egy vízzel telt befőttesüveg is
alkalmas a kifejlődésükhöz. A csípőszúnyogok közül a dalos és a foltos szúnyogok testüket - elsősorban potrohukat - a
felülethez szorítják (pl. a falhoz), míg a

Bogyómászó poloska

Svábbogár

maláriaszúnyog jellegzetesen eltartja a vezetékrendszerek kiváló búvóhelyet és
felülettől. Csípéskor alvadásgátló anya- menekülési útvonalat biztosítottak szágot juttatnak a sebbe, ami megkönnyíti a mára. Igen kis mennyiségű táplálékkal
táplálkozásukat. Általában szürkületkor beéri, ami minden konyhában akad bőven
kezdenek táplálkozni, a nappalt árnyas, a számára. Viszont víz hiányában igen
védett helyen pl. bokrok közt töltik. De hamar elpusztul. Védekezni ellene csak
ha megzavarjuk őket, akkor is biztosan szervezetten lehet. Kertes házakban
sokkal egyszerűbb a védekezés, hiszen
éhesek lesznek…
Az árvaszúnyogok nem szívnak vért. sokkal kisebb a visszafertőzés veszélye,
Ők is könnyen felismerhetők tollas csáp- mint egy soklakásos panelközösségben.
jukról és erősen domborodó torukról. Ázsiából származik a konyhai csótány
Igen zajosak, hangosan zümmögő hangot vagy svábbogár. A német csótánynál
hallatnak, de ártalmatlanok. Lárvájuk az termetesebb, sötétbarna-fekete színű
iszapban él, s jellegzetesen élénk piro- rovar. Rejtett életmódot folytat, inkább
sak a testükben található hemoglobintól. a padlószinthez közel, esetleg lefolyókA csótányok talán az elsők között ta- ban, csatornákban tartózkodik. Gyaklálhatók a közutálat listáján. Több fajuk ran csomagolóanyagokkal hurcoljuk be
is él hazánkban, többségük kisebb testű, otthonunkba. Sötétben aktívak, s ha
rejtett életet élő rovar. Az ismertebbek este villanyt kapcsolunk, villámgyorsan
viszont behurcolt fajok, s testméretük is védett zugokba igyekszenek. Mindent
jelentősebb. Az ember közelségét keresik, összemásznak, megkóstolnak, ürüléurbanizálódó fajokról van szó. Talán a kükkel beszennyeznek. Petéiket tokba
legismertebb a világosbarna színű német zárva magukkal hurcolják és rakják le,
csótány, amelyet Afrikából hurcoltak be. így gyorsan képesek elterjedni. Nem
A panellakásokban igen gyorsan elsza- csoda, hogy nemkívánatos lények. Viporodott, hiszen a nehezen hozzáférhető szont életrevalóságuk figyelemreméltó!
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Rövid hírek a Kistérségből
Eső előtt, eső után
Egy októberi, esős nap után hűvös,
de szép reggelre ébredtünk. A szegedi
Arany János Általános Iskola néhány
alsós osztályának tanulói és azok szülei
különösen örültek ennek, hiszen aznapra
jó kis program ígérkezett: beneveztünk
ugyanis egy deszki gyalogtúrára. A programot Gyorgyev Vojiszláv szervezte, aki
évek óta ötletadó házigazdája ennek az
eseménynek. Másik kísérőnk Sillóné
Varga Anikó volt.
Mivel a mi iskolánkból közel száznegyvenen jelentkeztünk, ezért a vendéglátóink külön útvonalat és programot
terveztek a számunkra. Először végigsétáltunk Deszk utcáin, majd elhagytuk a
falut, és elértük a töltést. Ezen folytattuk
tovább utunkat. Kis „pihenőként” a vendéglátóink még futóversenyt is rögtönöztek a számunkra a töltés oldalában,
amelyben a felnőttek is összemérhették
gyorsaságukat. Több tanító néni is beállt
a versenyzők közé, és igen szép eredményeket értek el.

Jó hosszú gyaloglás után ismét visszakanyarodtunk a település utcáira, és a
falu szélén kialakított szabadidőparkba
érkeztünk. Itt nagyszerű játszótér várt
bennünket, de lovagolni is lehetett. A
gyerekek fáradhatatlannak bizonyultak,
örömmel vették birtokba a játékokat, és a
ló sem sokat pihenhetett. A fáradtabbak
számára még egy lovas kocsi is előállt,
és sétakocsizni vitte az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket.
És ha még mindez nem lett volna elég, Az ebéd végén még egy meglepetésben
a szervezők egy vidám váltóversennyel is volt részünk. Az ebédjegyünk egyben
készültek. A gyerekek szülői vagy tanítói tombolaként is szolgált, a tombolahúzás
segítséggel mérhették össze ügyességü- során sok-sok nyeremény talált gazdára.
Ekkorra ismét beborult az ég, és már
ket; a feladatok ötletesek, erőt próbálóak
voltak. A cél maga a játék volt, minden szemerkélő esőben indultunk haza. Vencsapat győztesként távozhatott a pályáról. déglátóink olyan szeretettel búcsúztak
Innen visszavezetett az utunk a faluba, tőlünk, mintha már évek óta ismertük
ahol a kimerítő nap után finom ebéd várt volna egymást, és meghívtak bennünket
bennünket a Bástya étteremben. Jó ét- a jövő évi gyalogtúrára is. Szerintem
vággyal láttunk az evéshez, hiszen a sok ott leszünk! Köszönjük ezt a nagyszerű
kilométeres gyaloglás és a rengeteg moz- délelőttöt!
A részt vevő gyerekek, szülők, tanítók
gás után már igen éhes volt a kis csapat.

JAM elismerésben részesült az Algyői iskola
számos rendezvényen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az Algyői Fehér
Ignác Általános Iskola egy Xerox típusú
fénymásolót kapott egész éves kimagasló
tevékenységéért.
A Junior Achievement Magyarország
a Junior Achievement Worldwide tagja,
amely a világ mintegy 124 országában
9,7 millió fiatalt képez évente. Az algyői iskola 1996-ban csatlakozott a JAM
alapítványhoz. A gazdasági ismeretek
2011. szeptember elején a Junior Achie- elméleti oktatását és a diákvállalkozások
vement Magyarország közhasznú ala- koordinálását Hegyi Gabriella tanárnő
pítvány jutalmat osztott ki azon iskolák látja el. Idén 5. alkalommal rendezték
számára, akik aktívan részt vettek az meg a Dél-alföldi Régiós Karácsonyi
általuk szervezett programokon, illetve Vásárt.

A JAM kiemelten közhasznú non-profit
szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai
partnerekkel együtt dolgozik annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás
és az üzleti világ között. A JAM magyar
kormányzati és EU támogatások igénybevételével, valamint szakmai partnerei, szponzorai segítségével működteti
a szervezetet. A JAM célja elméleti és
oktató programjaival hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar fiatalok kompetens,
önálló és felelősségteljes vállalkozóvá
váljanak, illetve felkészültségük minél
inkább megfeleljen leendő munkáltatóik
elvárásának.

Edzés a szabad ég alatt
A Magyarországon egyedülálló park
A Búvár-tó mellett épült fel Szeged
egyetlen, szabadtéri „edzőterme“. A mint- elsősorban a felnőtteknek épült. A vasegy négymillió forintból megvalósuló ból készült „gépeket“ ingyenesen lehet
beruházást a Szeged Plaza finanszíroz- igénybe venni. A lépcsőzőgép és a húta - tudtuk meg a körzet képviselőjétől. zódzkodó mellett lehetőség van a hasMénesi Imre azt mondja, ő maga is ki- izmok megdolgoztatására is.
Nyugat-Európában gyakorlat, hogy
próbálta a sporteszközöket.
Kisebb-nagyobb sikerrel ugyan, de kocogás közben szívesen erősítik izmaién is átmozgattam magam a szabadtéri kat a sportolók. Ménesi Imre reméli, a jó
fitneszgépeken. Tíz eszközön erősíthetik példát a környéken élők is követik majd.
izmaikat a sportolni vágyók - fogalmaz A helyiek érdeklődve figyelték a park
építési munkálatait, és elkészülte után
a politikus.
egyre többen próbálták ki a fitneszparkot.

Információk a sándorfalvi csatorna-beruházásról

Ismét Adventi Forgatag
Újszentivánon
December 18-án, immár második alkalommal rendezik meg Újszentiván megújult és megszépült Fő terén az Adventi
Forgatagot. A vidám, hangulatos forgatag
keretén belül férfiak és háziasszonyok
mutathatják be saját maguk által készített mézes-mázas pálinkákat, illetve ízes
lekvárokat, dzsemeket. Emellett házi

készítésű „disznóságok” is a porondra
kerülnek és kiderül, hogy ki készíti a
legfinomabb füstölt sonkát, kolbász, valamint szalámit.
A finom ételek és az ütős pálinkák
mellett vidám programok is várják majd
az érdeklődőket Karácsony előtti vasárnapon az Adventi Forgatagon.

Sikeres deszki pályázat
A szervezési feladatokat a Deszki FaluDeszk Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi ház látja el, de a program lebonyolításáMegújulás Operatív Program keretében ban részt vesz a Deszki Nagycsaládosok
az informális tanulás elősegítése ér- Egyesülete, a Deszki Mozgáskorlátozotdekében. Az elképzeléseiket 47 millió tak Közhasznú Egyesülete, a Baba-Mama
forinttal támogatták. A pályázat konzor- Klub, a Deszk Község Népművészetéért
ciumi formában valósul meg, a részt vevő Alapítvány és a Zoltánfy István Általáközművelődési intézmények szolgáltatá- nos Iskola.
A pályázat elemei többek között fejsaik kibővítésével igyekeznek az iskolán
kívüli informális tanulási lehetőségeket lesztő foglalkozások az általános iskolászélesíteni. A program a különböző kom- sok részére, előadások a demokratikus
petenciák fejlesztésére irányul, ezzel alapkészségek témában, kirándulások
elősegítve az egyes célcsoportok társa- Budapestre és Szegedre, melyen jogvédő
dalmi integrációját, munkapiacra való intézményeket látogatnak meg a résztbeilleszkedését, jogérvényesítő képes- vevők, 5 napos program a demokratikus
ségét. Kiemelt célcsoportja a hátrányos jogok gyakorlását segítő kompetenciák
fejlesztése érdekében.
helyzetűek és a fiatal korosztály.

Recept

Libasült
vörösboros
káposztával
Hozzávalók:
4 libacomb
6 gerezd fokhagyma
2 fej vöröshagyma
1 kisebb fej vöröskáposzta
1 evőkanál vörösborecet
2 evőkanál száraz vörösbor
2 jonatán alma
2 evőkanál ribizlidzsem
3 evőkanál cukor
só, bors, szegfűszeg
Elkészítés:
A libacombokat sóval-borssal bedörzsöljük, és kuktába tesszük. Mellédobjuk
a megtisztított fokhagymát. Kevés vizet
aláöntve 30 percig pároljuk. A húst át-

tesszük egy peremes tepsibe, aláöntjük
a levét, és forró sütőben megpirítjuk. A
kisült zsiradékot közben leszedjük, és
áttesszük egy nagy serpenyőbe. Ezen
üvegesre pároljuk a kockára vágott hagymát, majd hozzáadjuk a vékony csíkokra
metélt, besózott vöröskáposztát is. Fedő
alatt 10 percig pároljuk. Szegfűszeggel,
borssal, vörösborecettel, száraz vörösborral ízesítjük, és további 10 percig
pároljuk. Végül hozzáadjuk a meghámozott, lereszelt almát, a ribizlidzsemet
és a cukrot. Nagy lángon megpirítjuk. A
megsült libacombokat apró szemű, főtt
burgonyával és a párolt vöröskáposztával
tálaljuk.

járást, amelynek eredményeképpen 2011. si jogi megfelelőségi vizsgálatra. A Fidic
október 10-én megkötötték a megbízási mérnök/műszaki ellenőr és kivitelezési
szerződést a nyertes ajánlattevővel, a közbeszerzési dokumentációk elkészülMóranet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel. tek, azok egyeztetése folyamatban van a
A projekttel kapcsolatos jogi tanácsadási közreműködő szervezettel, az Energiatevékenységet a 2011. október 17-én meg- központ Nonprofit Kft.-vel. Az instrukkötött szerződés szerint a Fekete-Szabó cióknak megfelelően át kell dolgozni a
Ügyvédi Iroda látja el. A projekt menedzs- tendereket, ez a munka jelenleg zajlik.
ment szolgáltatás ellátására hamarosan Az Energiaközpont jóváhagyása után
kiírásra kerül a közbeszerzés, és előre- következik a Közbeszerzés Felügyeleti
láthatóan még ez évben azt a szerződést Főosztály vizsgálata. Mindkét szervezet
jóváhagyását követően kezdődhet meg
Június 21-én írták alá a Sándorfalva és is megkötik.
Mivel az építési munkák becsült éréke a közbeszerzési eljárás. Amennyiben
Szatymazt érintő szennyvíz-beruházás II.
fordulós – a kivitelezési szakaszról szóló több mint 4 milliárd forint, ezért szükség minden rendben zajlik, akkor 2012 ta– támogatási szerződését. A PR feladatok van műszaki-szakmai minőségbiztosítás- vaszán megkezdődhet és 2013 végére el
ellátására lefolytatták a közbeszerzési el- ra, majd második lépcsőben közbeszerzé- is készülhet ez az óriási munka.
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