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Népszerű a Szegedi Mi lesz az iskolákkal?
senki
Tudományegyetem Egyenlőre
sem tudja , hogy mi

Szeptemberben 6600 gólya kezdi meg
tanulmányait
az egyetemen.
Oktatás

4. oldal

Portré

Oktatás

Számtalan színes program várta idén
nyáron a gyerekeket a településen.
2. oldal

Programok a Kistérségben

8. oldal

Fejlesztések Szegeden

Karácsonyra ELkészül a

Vass Nándor:
Meg kell becsülni
egymás munkáját

Vásárhelyi Pál utca

Bemutatjuk a kistelepülések
díszpolgárait

Ha Vass Nándor énekel,
megáll a levegő. A 73
éves férfi idén kapta
meg a Bordány díszpolgára címet. Vass Nándor
egész életében keményen dolgozott: hosszú
évtizedekig foglalkozott
állattenyésztéssel és
növénytermesztéssel
a helyi termelőszövetkezetben. Szabad idejében galambászkodik
és énekel. Nemrégiben
megválasztották a DélAlföld legjobb népdalénekesének.


Mozgalmas volt
a nyár Deszken

lesz az általános iskolákkal, csak egy
biztos, az állam
elveszi azokat a
településektől.

Még idén elkészül a Vásárhelyi Pál utca
felújítása, így az autósok már decemberben
végighajthatnak a négysávos úton és a biciklisek is átkerekezhetnek a számukra épülő
kerékpárúton.
Szeged egyik legforgalmasabb
szakasza két ütemben újul meg.
A beruházás második része,
amelynek keretében a rókusmóravárosi főg y űjtőcsatorna
is megépül, augusztus elején
kezdődött. Mint arról korábban
beszámoltunk, a szegedi önkormányzat idén májusban indította
el azt a közbeszerzési eljárást,

Folytatás a 2. oldalon

amelyet a négy pályázó közül a
COLAS Út Zrt. nyert el 564 millió
forintos ajánlatával. A Vásárhelyi
Pál utca rekonstrukciója európai
uniós támogatással valósul meg,
vagyis az Unió és a Magyar Állam
206.9 millió forintot biztosít, a
főgyűjtőcsatorna pedig a vízügyi
építési alapból készül el.

Folytatás a 2. oldalon

Év végéig tart a

Fejlesztések Szegeden

Dugonics tér

rekonstrukciója
Tovább zöldül a szegedi belváros

Bár a tervezettnél később
kezdődött, várhatóan az eredeti
határidőre fejeződik be Szegeden a Dugonics tér és környéke
felújítása. Az átépítéssel méltó
környezetbe kerül például az
egyetem már korszerűsített köz-

Fejlesztések a Kistérségben

Emlékezetes olimpiát
zártak a szegediek

kissé csúszásban a projekt


Folytatás a 3. oldalon

Park-projekt záró elemeként. Nem
csak a Dugonics és az Árpád teret,
hanem a Somogyi utca egy részét,
valamint a Toldy, az Eötvös és az
Apáthy utcát is érintik. Alaposan
átalakul a közlekedési rend is.

Folytatás a 2. oldalon

Sport

Csatornázás:

2014-re készülhet el a szennyvíztisztító-telep és a teljes
belterületi csatornahálózat Bordányban, Forráskúton, Üllésen és Zsombón. Még az idén a lakosság tájékoztatására
létrehoznak egy honlapot, valamint egy zöld számot, amelyen bejelentéseket lehet tenni. Fodor Imrével, a Forrás-4
Társulás elnökével beszélgettünk az aktuális helyzetről.

ponti épülete, barátságosabb lesz
a lelakott Árpád tér, a környező
utcákat pedig új fasorok teszik
árnyasabbá.
A munkálatok mintegy 770 millió forintból zajlanak, a több mint
2 milliárd forint értékű Biopolisz

Bordány

Írásunkat a 7. oldalon olvashatják
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Karácsonyra ELkészül
a Vásárhelyi Pál utca

Folytatás az 1. oldalról
A felújítás részeként a Vásárhelyi Pál utcában kétszer két forgalmi sáv épül a Bakay Nándor
utca és a Kenyérgyári út közötti
szakaszon. Mindkét oldalon ke-

rékpársávot és járdát alakítanak
ki, továbbá négy autóbuszmegálló
épül utasvárókkal, illetve húsz
kerékpártámaszt is kihelyeznek.
„A meglévő sávok pályaszerkezetét felújítjuk, megerősítjük, és

természetesen újakat alakítunk
ki”- mondta a COLAS Út Zrt. területi igazgatója. Csufor Sándor
hozzátette, mindehhez 3500
tonna aszfaltot kell beépíteni. A
feladatok közé tartozik továbbá

Fejlesztések Szegeden

0,4 kV-os, 10 kV-os illetve 20 kV-os
elektromos vezetékek kiépítése,
távközlési vezetékek áthelyezése,
és közlekedési kandeláberek kiépítése - fogalmazott az igazgató.
A környéken a csapadékvíz
elvezetése is komoly gondokat
jelentett. A jövőben ezt a problémát is orvosolják, hiszen tovább
épül a rókus-móravárosi főgyűjtő.
A Vásárhelyi Pál utca felújításának
első ütemében elkészült csatorna tehát továbbépül egészen a
Kálvária sgt.-ig, ahonnan ideiglenes nyomóvezetéken keresztül ér
majd el a Sancer-tavi befogadóig.
„Mikor olyan hirtelen esőzések voltak 2010-ben és 2011-ben,
akkor akár egy méteres víz is állt
a Bakay Nándor utcai kereszteződésben, ugyanis nem volt megoldott a csapadékvíz elvezetése. Ez
okozta a legnagyobb problémát
ezen a környéken, ez most meg-

oldódik”- mondja Ménesi Imre,
önkormányzati képviselő (MSZPÖsszefogás Szegedért).
A munkálatok miatt a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra
és olykor torlódásokra kell számítani. Jelenleg egyirányú a Vásárhelyi Pál utca Bakay Nándor utca
és Kenyérgyári út közötti szakasza a Kálvária sgt. felé- közölte
Nemes Szilvia, a Szeged Pólus
Fejlesztési Nonprofit Kft. kommunikációs főmunkatársa. Módosult
a helyi járatok, vagyis a 13, 13A és a
90, 90F jelű autóbuszjáratok útvonala is. Móraváros irányába ugyan
továbbra is járnak a buszok, de a

másik irányba terelőútvonalon
közlekednek a járművek, így a
13 és a 13A járatok a Katona J. u. Kálvária sgt. - Londoni krt. - Mars
tér módosított vonalon haladnak,
míg a 90 és a 90F járatok a Katona
J. u. - Kálvária sgt. - Boross József
u. - Bakay N. u. -Vásárhelyi Pál
utca terelőútvonalon szállítják
az utasokat.
A munkálatok ideje alatt tehát
folyamatos lesz a terelés, de a gépjárművek számára legalább egy
irányban mindvégig elérhető lesz
az út. Az építkezéssel december
23-áig kell végeznie a kivitelezőnek.

Oktatás

Év végéig tart a Solymos László:
Dugonics tér Nem tudni, kinek, mit
és
hogyan
kell
átadni
rekonstrukciója

Folytatás az 1. oldalról
Az élhetőbb belváros koncepció
jegyében megszűnik közel 100
parkolóhely, nagyobb tere lesz a
gyalogosoknak és a bicikliseknek.
Számosan féltették az átépítéstől a zöld felületeket. Tény, hogy
ezek is alaposan átformálódnak,
összességében azonban több lesz
belőlük, mint eddig. A Dugonics
téri parkból eltűnnek a cserjék,
megmaradnak viszont az idős fák.
Megújul a gyep, új járdák épülnek.
Az egyetemi épület előtti, négy
kisebb parktükörből két nagyobb
lesz, és megszűnik szintbeli kiemelésük. A fölújított részek szolid térburkolatot, visszafogott,
v idám stílusú utcabútorokat
kapnak. A néhány éve korszerűsített szökőkúthoz nem nyúl a

Szeged alpolgármestere az iskolák államosításáról és a pedagógus elbocsátásokról
Jelenleg sötétben tapogatózás folyik, hiszen nem tudszakképzési törvény szerint 2013.
ni, hogy kinek, mit és hogyan kell átadni – nyilatkozta
szeptember 1-jétől 5 és 10 ezer fő
lapunknak Solymos László szegedi alpolgármester az
közötti szakképző intézmények
iskolák államosításáról. Szegeden 19 általános iskola,
lesznek. Ez Solymos László szerint
7 középiskola és 1 kollégium működik önkormányzati
Csongrád megyében 2-3 intézfenntartásban. Ezek január elsejétől állami fenntartásba
ményt jelenthet. Az agrárszakképkerülhetnek.
zés várhatóan a Vidékfejlesztési

kivitelező, „csak” a kőfelületeket
csiszolják tisztára. E munkálatok
nyomán a Dugonics és az Árpád
tér szabályosabb, rendezettebb, fi-

atalosabb lesz, eltűnnek a korábbi
évtizedek sokszor átgondolatlan
„belenyúlásai”, nagyobb, méltóbb
helyhez jutnak a rendezvények.
A föntebb említett utcák közül
a Somogyié lesz a leglátványosabb átalakulás. Részben sétálóövezetté, vegyes használatúvá
formálódik. Középen kétsávos
úttest lesz aszfaltburkolattal, ezt
zöldsáv és utcabútorok választják el a téglaburkolatú járdáktól.
A leglátványosabb újdonság a
dupla fasor lesz, mely olyan árnyassá, kellemessé teszi majd
e közterületet, amilyennek talán soha nem láthatták a szegediek és a városba érkezők. A
munkálatok a Dugonics téren
és környékén december végére
fejeződnek be.

Amit mi kiolvasunk a köznevelési törvény módosításából: január
elsejétől elválik a fenntartás és a
működtetés fogalma. Az állam
finanszírozza a pedagógusok
és az általa meghatározott pedagógiai munkát segítők bérét,
valamint a taneszközöket, a 3000
főnél nagyobb települések pedig
működtetik az infrastruktúrát
– fűtés, világítás, víz, takarítás,
karbantartás stb. –, biztosítják
az ehhez szükséges személyzetet
és gondoskodnak a gyermekek
étkeztetéséről, csak azt nem tudni,
hogy miből. Nem tisztázott a szakképzés és a kollégium kérdése sem
– magyarázta Solymos László. A
szegedi alpolgármester elmondása szerint az állam az intézmények
fenntartását egy szeptember 1-jén
létrejövő, decemberig fokozatosan
kiépülő állami intézményfenntartó szervezeten (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) keresztül
végzi, melynek legkisebb egységei
a járási szinten működő tankerületek lesznek. Az önkormányzatnak
megállapodást kell kötnie a működtetésről az állami intézményfenntartóval. Az alpolgármester
hangsúlyozta: amennyiben a 3000

főnél nagyobb település nem kívánja/nem tudja működtetni az
intézményeit (illetve a 3000 főnél
kisebb település tudja és akarja),
úgy a képviselő-testületnek szeptember 30-áig nyilatkoznia kell
erről. Ugyanakkor Solymos László
szerint jelenleg sötétben tapogatózás folyik, hiszen szerinte nem
tudni, hogy kinek, mit és hogyan
kell átadni. – Továbbra sincsenek
meg azok a kormány- és miniszteri rendeletek, amelyek alapján
szeptember 1-jétől működtetni,
illetve január 1-jén átadni kellene
az intézményeket. Néhány rendelet tervezete júniusban ugyan
elkészült, de ezek még nem tudták
figyelembe venni a törvény módosítását, így most valószínűleg
ezeket is újraírják – fogalmazott
az alpolgármester.
Szegeden jelenleg 19 általános
iskola, 7 középiskola (3 gimnázium és 4 szakképző iskola 12
tagintézménnyel) és 1 kollégium
(5 tagintézménnyel) működik
önkormányzati fenntartásban. A
változás mintegy 20 ezer általános
és középiskolás diákot, közel 1700
pedagógust, és több mint 500 őket
segítő alkalmazottat érint. Az új

Minisztériumhoz kerül, ez városunkban a Szegedi Szolgáltatási
Középiskola és Szakiskola Kiss
Ferenc Erdészeti és Fodor József
Élelmiszeripari Tagintézményét
érintheti. Kérdésünkre, várható-e
pedagógus elbocsátás Szegeden,
az alpolgármester azt válaszolta:
Az új törvény több ütemben lép
hatályba. A diákokat és pedagógusokat érintő érdemi változások feltehetőleg 2013. szeptember
1-jétől lesznek. A pedagógusok kötelező óraszámának emeléséből,
a napközi átalakulásából, a szakiskolai képzés lerövidítéséből az
álláshelyek számának drasztikus
csökkenése következik.
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Csatornázás:

Vass Nándor:

Meg kell becsülni egymás munkáját

kissé csúszásban a projekt

Fodor Imre
Forráskút polgármestere


Folytatás az 1. oldalról
Az eredetileg tervezett ütemtervhez képest kissé csúszásban
van a projekt. Sajnos a közbeszerzési törvény módosítása, az ehhez
kapcsolódó többletmunkák és a
kivitelezés elindításához szükséges tulajdonviszonyok rendezése
– a projektgazda társuláson kívül
álló okok miatt – tolódik. A közbeszerzési eljárások közül, amit előzetes egyeztetés nélkül lehetett,
már lebonyolítottunk, hátra van

még a menedzsment szervezet,
az eszközbeszerzés, a mérnök
és a kivitelező kiválasztása, mely
utóbbi kettőhöz szükség van a
Közreműködő Szervezet jóváhagyására – adott helyzetjelentést
a négy települést érintő csatornázási projektről Fodor Imre.
Forráskút polgármestere, a Forrás-4 Társulás elnöke elmondta:
már lezajlott a lőszermentesítési
munka, megkötötték a szerződést
a jogi szakértővel már 2011 végén,
valamint a tájékoztatást és nyilvánosságot biztosító vállalkozással
2012 júniusában. – A legfontosabb
feladatok a kivitelezés megkezdése előtt, hogy a közbeszerzési
eljárások rendben megtörténjenek és a kivitelezéshez szükséges
területek társulási, vagy önkormányzati tulajdonba kerüljenek,
illetve használat esetén szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az
érintett területekre. Amíg ez nem
történik meg, addig a kivitelezést
nem lehet megkezdeni. A Magyar
Állam a tulajdonában lévő területekre vonatkozóan a tulajdonosi

4 település, 5 milliárd
Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó szenny vízcsatornázása
és a szenny víztisztító építése projekt (azonosító száma: KEOP1.2.0/2F/09-2010-0083) az Európai Unió támogatásával, Kohéziós
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
A projekt nettó összköltsége 5 milliárd 118 millió 789 ezer forint,
amelyből az elszámolható nettó összköltség 5 milliárd 63 millió
405 ezer forint. A támogatói döntés alapján a támogatás mértéke a
megvalósítási munkák elszámolható összköltségének 83,6 százaléka,
de legfeljebb 4 milliárd 233 millió 282 ezer forint..

Üllés
hozzájárulását kiadta, ehhez kapcsolódóan a szerződések aláírása
folyamatban van. A projekt által
érintett területek magánszemély
tulajdonosaival felvette a Forrás-4
Társulás a kapcsolatot, mindenkivel adás-vételi, vagy szolgalmi
jog alapítására vonatkozó szerződést kötünk, amelyeket ezután a
földhivatalban be kell jegyeztetni
– hangsúlyozta Fodor Imre. Hogy
mit kell még idén megvalósítani
a projektben? – Idén mindenkép-

ciókat nyújtani a projekt előrehaladásáról – mondta a társulás
elnöke. Megtudtuk: a kivitelezési
munkálatokat várhatóan jövő év
tavaszán lehet majd elkezdeni.
Ahhoz, hogy időben kész legyen a
leendő kivitelező a 4 településen
párhuzamosan kell, hogy történjen a kivitelezés, emellett pedig
készülnek majd a tisztítótelep
kiviteli tervei, valamint annak
a kivitelezése is zajlik. A tervek
szerint a 2014-es évre elkészül a

Forráskút
pen ki kell választani a projektet
menedzselő szervezetet, amely
az általános bonyolításon kívül
a pénzügyi és a műszaki területekre is koncentrál, ellenőrzi azok
megfelelő előre haladását. Szintén
idei feladat a lakosság megfelelő
tájékoztatása, amely tevékenység
természetesen a teljes beruházást
végigkíséri. Ennek során létrehozunk majd egy zöld számot,
amelyen a lakosság bejelentéseit,
észrevételeit megteheti, illetve
elkészül majd egy honlap, ahol
igyekszünk folyamatos informá-

teljes belterületi csatornahálózat
mind a 4 településen és a tisztítótelep is. – A projektben érintett
4 település lakossága körében
2007-ben megalakult a víziközmű
társulat. Az érdekeltségi hozzájárulás befizetések 2007 májusában
megindultak. A többség 8 éven át
havi törlesztő részletekkel rendezi
fizetési kötelezettségét, de több
mint 600 társulati tag (15 százalék) már a hozzájárulás teljes
összegét befizette. A részletfizetőknél is a hatodik teljesítési évnél
tartunk – mondta Fodor Imre.

Nehéz körülmények között
nőttem fel. Apám bognármester
volt, anyám háztartásbeli. Öten
voltunk testvérek, mind fiúk. Világéletemben szegény ember voltam. Rajtam a nyolcadikos ballagásomon volt csak hosszú nadrág,
addig flórharisnyában és rövidnadrágban jártam télen-nyáron
– mesélt gyermekkoráról Vass
Nándor. A 73 éves férfi arról is beszélt, hogy már kiskorától kezdve
keményen dolgozott. Testvéreivel
megtanulták otthon a házimunkát, mert az édesanyjuk beteg
volt. Csirkét pucoltak, kenyeret
dagasztottak. A Vass-családban
nem volt különbség asszonyés férfimunka között. – Nekem
csak nyolc általános iskolám van.
1964-ben végeztem el egy 3 hónapos növényvédelmi tanfolyamot.
1959. március 3-ától dolgoztam a
téeszben. Állattenyésztéssel és
növénytermesztéssel foglalkoztam, ágazatvezető is voltam. A
bordányi legelők nagyon alkalmasak voltak a marhatartásra.
Abban az időben a téesznek hatszáz szarvasmarhája is volt. Én
üzemeltem be, de én is számoltam
fel a telepet. Az utolsó lovat én
vettem meg. Tudja, a ló igényli a
rendszeres gondozást, ápolást.
Szégyen, ha valaki nem tisztán
fogja a kocsi elé. Állítom, több baj
van a lóval, mint az asszonnyal –
mondta nevetve Vass Nándor, aki
1994-ben ment nyugdíjba. A 73
éves férfi ma is tart állatot: birkát,
disznót és csirkét. Elmondása
szerint marhatartással már csak
a fia foglalkozik. Körülbelül 500
négyszögölön hagymát, paradicsomot, paprikát és répát termel.
Vass Nándor húsz évig tanácstag
volt, de a rendszerváltáskor úgy

érezte, kiöregedett, nem vállalta
a képviselőséget. Szabad idejében
galambászkodik és énekel. – 12
éves koromban vettem az első
galambomat, azóta kisebb-nag yobb kihag yásokkal mindig
volt galambom. A másik hobbim
az éneklés. A helyi Borostyán
Népdalkör tagja vagyok. Nagyon
szeretek énekelni, táncolni, szeretem a magyar nótát. Tavalyelőtt
a régió nyugdíjas szervezeteinek
megrendezett versenyen megválasztották a Dél-Alföld legjobb
népdalénekesének. Azt mondták,
ha énekelek, megáll a levegő –
fogalmazott Vass Nándor, akinek
három fia született. Vasséknak
van még hat unokájuk és öt dédunokájuk. Hogy mit tart a 73 éves
férfi a legfontosabbnak az életben? – Spórolás volt az életem.
Mindenért nagyon sokat kellett
dolgoznom. A téeszben mindig
arra törekedtem, hogy közösséget kovácsoljak, mert azt tapasztaltam, hogy ha megbecsüljük
egymás munkáját, szívesebben
végzik el az emberek a rájuk bízott
feladatot. Szóval a közösség, az
összetartás az egyik legfontosabb
dolog az életben – hangsúlyozta
Vass Nándor, bordányi díszpolgár.

Oktatás

Fiatalok munkáját, eredményeit ismerik el

Immár tíz éve hagyomány a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Közoktatási Intézményeiben, hogy a nyári
szünet előtt átadják a Pro Bono Publico díjakat. Nem
volt ez másként a 2011/2012- es tanév végén sem, idén
tizenegy diák vehette át az elismerést.
A díj alapítója, Ujhelyi István
országgyűlési képviselő egykori
körzetének iskolájában, a szőregi
Kossuth Lajos Általános Iskolában személyesen is részt szokott
venni az ünnepségen. A parlament alelnöke fontosnak tartja,
hogy a fiatalok a jó tanulmányi
eredmény elérése mellett tegyenek azért a közösségért, amelyben
mindennapjaikat töltik. A politikus tíz évvel ezelőtt hozta létre ezt
a díjat, hogy a kiemelkedő telje-

sítményt nyújtó diákokat valamilyen módon jutalmazni lehessen.
Ezt az elismerést a tantestület
szavazza meg, iskolánként egy
tanuló nyerheti el az üveg plakettel járó díjat. A pedagógusoknak
évről-évre egyre nehezebb a dolguk, hiszen nehéz választani a sok
kiváló diák közül - fogalmazott
Ujhelyi István.
A politikus szívesen hívja beszélgetésre az adott év, illetve az
egykori díjazott tanulókat, hiszen

szeretné figyelemmel kísérni a
fiatalok pályafutását. A politikus
elmondta, az első kitüntetettek
már eg yetemre és főiskolára
járnak és örömmel tapasztalta,
hogy jó tanulmányi eredményük
mellett a közösségért való tenni
akarásuk is megmaradt.

- Roberta a tanulás mellett nagy
hangsúlyt fektet a közösségi élet
ápolására is, úgy gondolom iskolájának eg yik meghatározó
tanulója volt - mondja Bertókné
Zsóka, vagyis a diák édesanyja. A nyolcadikos lány a szünidő
egy részét Németországban tölti,
így anyukájával beszélgettünk

Az idei díjazottak:
Bujdosó Gergely János (József Attila Általános Iskola és Szakiskola),
Bertók Roberta (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye Zoltánfy István Iskola),
Hegyi Béla (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye Sólyom Utcai Óvoda és Általános Iskola),
Ility Gergő (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény),
Koltai Blanka Sára (Gregor József Általános Iskola),
Onódi Kinga (Vörösmarty Mihály Általános Iskola),
Klembucz Fanni Alexandra (Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Közoktatási Intézménye Kossuth Lajos Általános Iskola),
Huszár Csilla (Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény),
Berényi Bálint (Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény),
Dani Orsolya (Tisza-parti Általános Iskola),
Kiss Cintia (Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda).

a díjról. „Lányom nagyon meglepődött, mikor kiszólították a
pódiumra a ballagásán, nem számított az elismerésre. Ezt a díjat a
tantestület szavazza meg, így nem
tudták a diákok, hogy 2012-ben ki
lesz az, akinek munkáját elismerik tanárai. Roberta meghatódott,
amikor átvette a plakettet, amely
azóta szobájának egyik ékessége
lett. Úgy gondolom, hogy ez a díj
a jövőben is ösztönzően hat majd
lányomra mind a tanulás, mind
pedig a közösségi élet ápolása
terén.”
- A diákönkormányzatot irányítom a Tabán-iskolában, vagyis
képviselem társaim kéréseit és
javaslatait- összegezte közösségi
munkája lényegét az egykori kitüntetett, Bálint Sára. A lány ekkor
kezdte az utolsó általános iskolai
évét, és amellett, hogy a diákélet
mozgatója, kitűnő tanuló is volt.
Terveiről szerényen megjegyezte:
agysebésznek készül.
- Legutóbb a hag yományos
szőregi csatában töltöttem le a

A díj:
A kitüntető címmel egy üveg
plakett jár a diákoknak, melyen
az alábbi szöveg olvasható: „ A jó
tanulmányi eredményedért és
az iskolai közösségben végzett
áldozatos munkádért.”
Minden évben a díjazottak
személyéről az egyes tagintézmények tantestületei döntenek,
hisz ők ismerik legjobban a
diákokat és az általuk végzett
munkát.

„kötelező” háromnapos katonaidőt, és szervezem az iskolarádiótmesélte a 2005-ös év egyetlen
fiú kitüntetettje, az újszentiváni
iskolát végzett Bajtai Attila.
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Szerették a felvételizők az SZTE-t
A felsőoktatás átszervezése mellett is őrzi előkelő helyét
a hazai intézmények között a Szegedi Tudományegyetem.
Szeptemberben 6600 gólya kezdi meg tanulmányait, 71
százalékuk állami finanszírozással. Az ország legnépszerűbb karainak versenyében is találunk szegedieket.
Rektori Hivatal

kor az önköltséges képzés iránti
érdeklődés növekedése pótolta
az elvont állami finanszírozású
helyeket. Ez annak is betudható,
hogy az SZTE részletfizetési lehetőséget biztosít a felvetteknek,
illetve ösztöndíjakat alapított a
legjobban teljesítőknek.
A rektor örömtelinek nevezte,
hogy mintegy 20 százalékkal nőtt
az érdeklődés a műszaki területek
iránt. Ezzel szemben 10 százalékkal kevesebben jelentkeztek a
természettudományi képzésekre. Szegeden a slágerszak idén
is a pszichológia, a fogorvos- és
az orvosképzés volt, e szakokon
volt a legmagasabb a ponthatár
is. Szabó Gábor a jövőre nézve

2011-hez képest az országos
aránynál kevesebbel, 13 százalékkal csökkent az elsőévesek
száma. Szabó Gábor akadémikus,
az SZTE rektora a fölvételi ponthatárok július végi kihirdetése
után emlékeztetett: az egyetem
nem kapott államilag támogatott helyet a jogi és a gazdaságtudományi karokon. Ugyanak-

Közlekedés

Korszerű

aggasztónak minősítette a tanárképzés iránti, évek óta hanyatló
érdeklődést. Az átlagpontszámok
alapján a rektor jónak nevezte
viszont az SZTE-re jelentkezők
fölkészültségét.
A felv i.hu internetes oldal
statisztikái szerint az ELTE Bölcsészettudományi Kara vette
fel a legtöbb, 1545 alapszakos,
nappalis hallgatót. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kara 1307 felvett hallgatóval
a harmadik, ha pedig csak az
államilag támogatott helyeket
nézzük, akkor a második 1267
felvett hallgatóval. A mesterszakokra, nappalira felvett hallgatók
száma alapján a vidéki egyetemek
között a szegedi az első. A karok
versenyében az SZTE Bölcsészettudományi Kara ötödik 313, az
SZTE TTIK pedig a hetedik 254
mesterszakos gólyával.
Idén először az SZTE csaknem
minden karán és szinte minden
szakon hirdettek pótfelvételit,
ezzel tovább g yarapodott az
önköltséggel Szegeden tanulók
száma.

Egyetemi könyvtár

Környezetvédelem

Iskolai rendezvékerékpártárolók nyek a környezetépülnek Szegeden tudatosságért
Biciklivel a végállomásig

A szegedi elektromos tömegközlekedés-fejlesztési nagyprojekt nem csak a villamosokról
és a trolikról, hanem a kerékpárosokról is szól. A csaknem 30
milliárdos beruházás záró fázisában kerékpártárolók épülnek a
tömegközlekedés végállomásain,
a külterületeken élők kényelmét
javítandó. Amikor augusztus végére mind elkészül, nyolc lesz
belőlük.
Az első, úgynevezett B+R (bike
& ride, azaz biciklizz és utazz)
kerékpártárolót a megszépült In-

dóház téren vehették birtokba a
kerekezők, ahhoz hasonló lesz a
többi is. Kétfélét épít a kivitelező, az egyikben 40, a másikban
44 férőhely lesz. A tervezéskor
a szakemberek a kerékpárosok
véleményét is figyelembe vették.
Mindegyik tárolót városszéli
tömegközlekedési végállomásokhoz építették. Céljuk, hogy
a külvárosokban élők biciklivel
könnyen megközelíthessék a fölés leszálló helyeket, és kerékpárjukat biztonságban hagy va villamossal, trolival utazhassanak

tovább a belváros felé. A külső
területeken ugyanis ritkábban
járnak a tömegközlekedési járművek, viszont a bicikliseknek
kedveznek a feltételek.
Az esőtől védett tárolók a Szabadkai úton, a Csanádi utcában,
a Felső Tisza-part és az Etelka
sor sarkán, a Lugas utcában, a
tarjáni villamos-végállomáson, a
Hont Ferenc utcában és a Vértói
úton épülnek meg. Az új létesítményeket éjszakára kivilágítják,
íg y sötétben is biztonságosak
maradnak.

Felelős fogyasztókat nevelnek Algyőn

Mind több általános iskolában
gondolják úgy, hogy a fenntartható életmódra, a környezettudatos
magatartásra nevelést minél korábban célszerű elkezdeni. Így
gondolkodtak Alg yőn is, ahol
az önkormányzat csaknem 5
millió forintot nyert egy uniós
pályázaton, hogy játékos formában fejleszthessék a gyermekek
környezeti kultúráját.
A projekt célja, hog y a mindennapi élet – táplálkozás, háztartás, közlekedés, szabadidő,
munkahely – területén fejlessze
a résztvevők környezettudatosságát, környezetkultúráját. Az
ötletgazdák reményei szerint
a program viselkedésminták
bemutatásával, kifejlesztésével
segít felelős fogyasztóvá nevelni
a fiatalokat.
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában öt igen tartalmas,

nevelő célzatú rendezvényt szerveznek a pályázat során. Minden
alkalommal tartanak előadást
és filmvetítést, ezeket az aktuális téma átbeszélése, majd
csoportfoglalkozás, internetes

oldalak bemutatása követi. A
diákok megtanulhatják az ökológiai lábnyom kiszámítását, és
vetélkedőn is összemérhetik tudásukat. Az első rendezvényen,
május 7-én elsős, másodikos és
harmadikos kisiskolások vettek
részt. A „Bringázz a suliba!” című
vetélkedőt a 3/B osztályosokból
alakult, Küllődíszek nevű csapat
nyerte. Tagjai voltak Kertész Tekla, Zakar Zsanett, Sándor Brenda,
Tösmagi Fanni és Izbéki Flóra.
Mindnyájan 20 ezer forint értékű kerékpáralkatrész csomagot
kaptak ajándékba.

„A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány megvalósítása Algyőn” című, KEOP6.1.0/A/11-2011/0159 sz. projekttel Algyő Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán 4.849.250 forint
támogatást nyert. A projekt 2013 áprilisában zárul.
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Energetikai korszerűsítés

a szegedi színházban
Komfortosabb lesz a teátrum

Miután az évad végén legördült
a függöny, rendhag yó módon
munkagépek és mesterek vették
birtokukba a Szegedi Nemzeti
Színházat. Egy csaknem félmilliárdos beruházásnak köszönhetően energetikai korszerűsítés
zajlik a patinás épületben. Az új
évadban a teátrum dolgozói és a
közönség is tapasztalhatja majd
a pozitív változásokat.

beruházás összköltsége csaknem
493 millió forint.
A z augusztus végén záruló munkák során új fűtési és
légtechnikai rendszert kap az
épület, kicserélik a tűzjelző,
hő-és füstelvezető hálózatot. A
beruházás egyik legfontosabb
elemeként önálló kazánház
épül. Kicserélik a radiátorokat,

megújul a földszinti előcsarnok
és az emeleti társalgó padlófűtése. A nézőtéren megoldott lesz
melegben a hűtés, hidegben a
fűtés. A meglévő szellőzőrendszert elbontják és egy új, központi
gépházat építenek. A műemléki
védelem alatt álló épületben a
legnagyobb kihívást a nyílászárók cseréje jelenti, mert az egyedi

A z utóbbi években végzett
fölülvizsgálatok rendre azt mutatták, hogy a szegedi színház
energetikailag rendkívül elavult.
A magas energiafogyasztás súlyos terheket rótt a fönntartó
szegedi önkormány zatra. A
város végül egy uniós pályázatban talált megoldást: több mint
240 millió forintnyi támogatás
érkezett. Az önrésszel együtt a

méretű és kialakítású ajtókat,
ablakokat az eredeti állapot szerint kell helyreállítani.
Miutá n minden elkészül,
a Szegedi Nemzeti Színház

energiafelhasználása 40%-kal
csökken. Ez mintegy 20 millió
forintos megtakarítást jelent
évente az intézmény és a fenntartó számára.

térben a köny vtár és a teleház
kapott helyet. A beruházás keretében továbbá az épület akadálymentesítése, fedett kerékpártároló építése valósult meg,
valamint új bútorok, informatikai
eszközök és testépítő gépek beszerzése is megtörtént.
K é t é v h o s s z ú i d ő, h o l
tudták addig ellátni azokat
a feladat ok at , a mel yeket
eg yébként a Fa lu há zba n
szoktak?
Az elmúlt négy évben sokszor,
sok intézménynek kellett megoldani az ideiglenes elhelyezését,
így az óvoda, iskola, egészségház átépítésénél is, ebben már
nagy gyakorlatunk van. A régi
teleház adott helyet például a
könyvtárnak.
Má ju s ó t a n y i t v a v a n a
megújult Faluház. Mennyire
kihasznált az épület?
A két év sajnos megtette hatását, például a konditeremből
elszoktak a lakosok. Bízunk
azonban abban, hogy hamarosan
olyan közkedvelt lesz az épület,
mint egykor volt.

Mennyire nehéz kicsalogatni
az embereket otthonaikból?
A múltkor Tiszasziget
polgá r mesterével, Bodó
Imrével beszélgettünk erről,
aki bizony ezt egy igen súlyos
problémának tartja?!
Teljesen egyetértek a kollégával, ez attól is függ, hogy az
adott településnek mennyi pénze volt a kultúrára - fogalmaz
Kormányos László. Szerencsére
településünkön sikerült fenntartani az érdeklődést például
az irodalom iránt, így a könyvtárunk nagy kihasználtsággal
működik. Kétségtelen azonban,
hogy ez egy nehéz misszió - tette
hozzá a polgármester.
A Szatymaz központjában lévő
intézmény ünnepélyes átadása
május 25-én volt, melyen Vincze
László országgyűlési képviselő és
Csonka Attila, a kivitelező képviseletében, Kormányos László
polgármesterrel együtt vágta át
a nemzeti színű szalagot. Az ünnepi köszöntők után cigányzene
és operett dalok színesítették
az estét. A megnyitót palacsinta
parti zárta.

Fejlesztések Szegeden

Átadták

Szatymazon

a Faluházat
Két évet kellett várni arra,
hogy elkészüljön, de megérte
- fogalmazott Szatymaz polgármestere, amikor a megújult Faluházat májusban megnyitották a
nagyközönség előtt. A közösségi
központ felújítása 2010 novemberében kezdődött és 2012
tavaszára ké-

szült el - tette hozzá Kormányos
László.
Miért tartott ilyen hosszú ideig
a megújulás?
Abból a szempontból különleges volt ez a beruházás, hogy
ez húzódott el a legtovább - fogalmaz a polgármester. Több
mint két évig tartott a felújítás, de
ez rajtunk kívülálló okok miatt
történt, ugyanis a kivitelező időközben

csődöt jelentett, és új közbeszerzési eljárást kellett kiírni.
Szatymaz Község Önkormányzata eredetileg 2009. október
15-én nyújtotta be pályázatát a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztése
jogcímre. A pályázat több mint
52 millió forint támogatásban
részesült, amelynek természetesen volt önrésze,

településünknek az áfát kellett
állnia.
Milyen munkálatok zajlottak?
Először is fel kellett újítani a
régi épületrészt, vagyis kicseréltük a tetőt, a pincesorban lévő
konditerem megújult, a nagyterem padlófűtést kapott és az előcsarnokkal együtt újraburkoltuk
- mondja Kormányos László. 100
négyzetméteres bővítés is történt, a
tető-
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32 csapat főzte a
töltött káposztát

Röszkén
A zsűri elnöke:
Frank Sándor Venesz-díjas szakács

Fogatos felvonulástól volt hangos Röszke főutcája augusztus
4-én, vagyis a Nemzetközi töltöttkáposzta-főző verseny reggelén. A
zenés ébresztőt követően előkerültek a fakanalak és edények,
hogy a vetélkedőre érkező 32 csapat délre elkészíthesse az általa
egyedinek és legfinomabbnak
vélt fogást.

A versenyzők - az elmúlt évekhez hasonlóan - ezúttal is exkluzív receptekkel próbálták lefőzni
a zsűrit. Volt, aki a kaporban látta
a siker titkát, volt, aki a különleges húsos tölteléktől várta az
eredményt, de volt olyan csapat
is, amely a hagyományos recept
alapján főzte a káposztalevélbe
csomagolt finomságot.

A versenyen maximum négyfős csapatok indulhattak. A főzéshez szükséges darált húst az
egészségüg yi előírások miatt
a szervezők biztosították, de a
további alapanyagokról, így például a fűszerekről, a csapatok
gondoskodtak.
Az indulók között voltak amatőr és profi szakácsok, de a zsűri
csak az ízekre koncentrált, amikor délben végigkóstolta a feltálalt finomságokat. A mesterek
nemcsak az ízre figyeltek, hanem
a kivitelezésre, vagyis a tálalásra is, így a bírák több szempont
alapján értékelték a csapatok
fáradságos munkáját. A Veneszdíjas, Frank Sándor vezette zsűri
az értékelésnél figyelembe vette
az egységes ízharmóniát, a színés illatkompozíciót, a tájjellegű
fűszerezést, valamint a tálalás
esztétikai kivitelét. A gasztronómiai seregszemlén különdíjakat
is kiosztottak, eszerint értékelték
a legjobb tradicionálisan elkészített, a legimpozánsabban tálalt
és a legújszerűbb ízlésvilágú
töltött káposztát is. Az évek során készült már szárma például
pulykahússal, vagy hallal, illetve
vegetáriánus módon, mégis a sertéshússal töltött káposztalevelek
bizonyultak a legkedveltebbnek.
Nem volt ez másként idén sem, a
vendégek egyöntetű véleménye
szerint a hagyományos ízvilág
a legkelendőbb. Szécsi Andrea
főszervező szerint a jó töltött káposzta titka a kiváló minőségű
alapanyagokban, a megfelelő

módon savanyított káposztalevelekben rejlik, valamint abban,
hogy az ízesítéshez a só és bors
mellett kiváló minőségű őrölt
paprikát használjanak fel. Ez
utóbbi Röszkén nem okozhat
problémát, hiszen a község határa
a szegedi fűszerpaprika egyik
legfontosabb termőhelye.
A helyiek és a rendezvényre
ellátogató vendégek azonban
nemcsak szombaton ehettek,
ihattak, mulatozhattak Röszkén,
hiszen az idei Nemzetközi töltöttkáposzta-főző verseny csak egyik
programja volt a három napon
át tartó Falunapoknak, amelyet
immár huszonkettedik alkalommal szerveztek meg a Csongrád
megyei településen.
Pénteken a Fásy Mulató sztárjaival szórakozhattak a táncolni, vigadni vágyók. Szombaton a XVIII.

A töltöttkáposzta-főző verseny legjobbjai:
A PIEDRA Kft. által felajánlott különdíjat a Röszkei Sporthorgász és
Természetvédő Egyesület „Pecás káposztája” nyerte meg, melyet Asztalos
Ferenc és csapata készített el. A zsűri elnöke, Frank Sándor a komáromi
Monostori Erőd csapatának „Ez a tuti” fantázianevű ételét részesítette
különdíjban, melyet Boros Sándor főzött.
A Legtradicionálisabb díjat a röszkei Szemmári László, Teslér Zoltán és
Vlocskó Mihály alkotta Három Tenor csapat vitte el a Mátyás korabeli,
„Röszkei Kapros Négy Levélben” névre keresztelt töltött káposztájával.
A Legújszerűbb ízlésvilágú káposzta a röszkei Postásokk csapatáé
lett. „Ízvarázs” káposztájukat Patakiné Vőneki Erika készítette el.
A röszkei Kuttyogók „Kuttyogós káposztát” főztek, mellyel a Legimpozánsabban dekorált étel díját zsebelték be. A szakácsok Ördögh
Zsolt, Paplógó Péter és Fekete László voltak.
A gasztronómiai verseny III. helyezettje a Horgosról érkezett Kószó
Erzsébet „Horgosi kubikos szármája” lett, a Bartók Béla Magyar Művelődési
Egyesület Barka Szakkörének képviseletében.
A II. helyezett díját a szegedi Pyro Maxx Kft. színeiben Hódi Jutka
nyerte el, aki töltött káposztáját Jutka módra készítette el.
Az I. helyezett a hódmezővásárhelyi Haspárti-TEAM főzője, Bihacsy
László lett a „Pikáns szabolcsi töltött káposztájával”.
Nemzetközi töltöttkáposzta-főző
verseny várta az érdeklődőket.
Az ebéd, illetve az eredményhirdetés után 16 órakor a gyermek
néptáncosok műsora nyitotta
meg a délutáni programokat.
Borbásné Márki Márta polgármester köszöntője után az önkormányzati elismerések átadása
következett, köztük a Röszkéért
Hűséggel kitüntetésé, amelyet
idén Fodor Imre vehetett át. A
program a röszkei fiatalok és az
Akropolis Táncszínház produkciójával folytatódott, majd has-

tánc- és zumba-bemutató után a
Röszkei Dívák léptek színpadra.
Este a mulatozásé volt a főszerep,
hajnalig tartó utcabál és tűzijáték zárta a programot. Vasárnap
reggel ünnepi szentmisére várták
a híveket a római katolikus templomban, valamint megkezdődött
a XII. Falunapi Sakkbajnokság.
Délután Gyermekparadicsom és a
Kiskalász zenekar szórakoztatta
a kicsiket és nagyokat. Este pedig
a Making History és a Zanzibar
együttesek táncoltatták meg a
nézőközönséget.

Zöld sarok

Pillangók a kertben
Fecskefarkú lepke

A lepkék a rovarok egy igen
népes rendje, amely közel kétszázezer fajt számlál. A csoport
latin elnevezése – Lepidoptera – a
szárnyukon lévő pikkelyszerű
kitinlemezekre utal. Hazánkban
több mint 4000 lepkefaj él.

Fecskefarkú lepke hernyója

A legnagyobb testű, változatos lepke (más néven kardfarkú lepszínekben pompázó csoportjukat ke) szárnyán hosszanti sötétszürpillangóknak nevezik. Nálunk ke-fekete kardszerű rajzolatok
csupán öt fajuk él. Ezek közül láthatók. A fecskefarkú lepkénél
leggyakrabban a fecskefarkú és inkább pepita mintázat a jellema kardos lepkével találkozhatunk. ző. Szembetűnő a fecskefarkú
Hasonló megjelenésük miatt sok- lepkénél az elülső szárnypárjuk
szor összekeverik a két faj egyede- tövénél látható, csokornyakkenit, azonban ha egy kicsit figyelme- dőre emlékeztető fekete minta.
sebben szemlélődünk, könnyen Hátsó szárnyaikon hosszúra nyúlt
beazonosíthatjuk őket: a kardos „farok” található mindkét fajnál.
Hernyóik jellegzetesen vaskosak,
zömök felépítésűek, színesek. Feji
végükön tüskeszerű nyúlványt
viselnek, amelyből bűzös váladékot képesek kipréselni és az
ellenséget elriasztani. A petékből
kikelő hernyók csillapíthatatlan
étvágyúak, viszont csak néhány
növényfajt (tápnövény) fogyasztanak. A kardos lepke kökényen,
és más csonthéjasokon él, így

Kardos lepke
gyakran megjelenik a gyümölcsösökben. A fecskefarkú lepke
hernyója főként a vadmurok fog yasztója, de mezőgazdasági
területeken a nemesített tápnövényét, a sárgarépát is szívesen fogyasztja. Ha megfelelően fejlődik,
bebábozódik. Ehhez a hernyó a
faránál fogva rögzíti magát és
megkezdődik a sokak számára
visszataszító hernyó metamorfózisa pillangóvá. A kifejlett lepkék
szárnyfesztávolsága eléri a 7-10

centimétert, életkoruk viszont
csak 3-4 hét.
Elegáns röptük szemet g yönyörködtető. Gyakran kihasználják a felszálló meleg légáramlatokat, amelyek segítségével
emelkednek a magasba, ahogyan
a gólyák vagy a ragadozó madarak teszik.
Védett fajok, a fecskefarkú
lepke eszmei értéke 2000 Ft, a
kardos lepkéé 10 000 Ft. Vigyázzunk rájuk!
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Emlékezetes olimpiát zártak a szegediek
Vasárnap a záróünnepséggel
befejeződött a XXX. nyári olimpia
Londonban. A magyar csapat kiválóan szerepelt a brit fővárosban,
hiszen a küldöttség nyolc arany-,
négy ezüst- és öt bronzérmet szerzett, a mieink ezzel messze felül
múlták az előzetes várakozásokat.
A szegedi olimpikonok Pekingtől
eltérően ezúttal nem hoztak haza aranyat, de Douchev-Janics
Natasa érmeire, a férfi kézilabda
válogatott Izland elleni sikerére
vag y éppen a súlyemelő Nag y
Péter emeléseire szívesen emlékezünk vissza.
A szegedi sportolók közül az
EDF DÉMÁSZ Szegedi VE klas�szisa, a háromszoros olimpiai
bajnok Douchev-Janics Natasa
volt a legeredményesebb Londonban. A gyermekáldás után
visszatérő kajakos egy ezüsttel
és egy bronzzal bővítette páratlan éremgyűjteményét. Sokan
mindent megadnának egy ilyen
eredményért, Natasa viszont ezzel
a terméssel nem volt elégedett,
hiszen mindkét számában nyerni
akart. Kovács Katalinnal K-2 500
méteren kétszeres címvédőként
állhattak rajthoz, de a fináléban

már tudom értékelni ezt a két tényleg
szépen csillogó érmet - fogalmazott
a klasszis kajakos.
Férfi kézilabda válogatottunk
az olimpia alatt végig lázban tartotta az országot. A három Pick
Szeged játékossal, Zubai Szabolccsal, Vadkerti Attilával és
Mikler Rolanddal felálló magyar
csapat a halálcsoportból továbbjutva a negyeddöntőben kétszeri
hosszabbítás után múlta felül a
pekingi ezüstérmes Izlandot – A
lefújás után fel sem fogtuk, hogy micsoda mérkőzését játszottunk Izland
ellen, fáradtak voltunk, és nagyon
örültünk a győzelemnek – mesélte
Vadkerti Attila, a Pick Szeged
csapatkapitánya már a szegedi
hazaérkezés után. A telefonomra
kapott tucatnyi üzenet elolvasása
után esett le, hogy min is mentünk
keresztül a negyeddöntőben és hogy
ezzel mekkora örömet okoztunk a
magyar szurkolóknak.
A valóban feledhetetlen nyolcvan perces csata azonban komoly
nyomokat hagyott a testekben-fejekben, így az újabb bravúrra már
nem maradt erő, a fiúk a Svédország elleni elődöntőt, majd a
horvátok elleni bronzmérkőzést is

mellett a spanyol Cal, a francia
Goubel, az üzbég Menkov és a
kanadai Oldershaw is megelőzte,
így Vécsi Viktor tanítványa végül
a pontszerző hatodik helyen zárt.
Vajda Attila 200 méteren egyesben is rajthoz állt, ahol összesítésben a tizenegyedik lett.
A döntő után úgy szálltam ki a
hajómból, hogy mindent kiadtam
magamból, ezért nem voltam és nem
vagyok csalódott a hatodik hely miatt
– fogalmazott Vajda Attila, aki C-1
1000 méteren a 2008-as pekingi olimpiát és a 2011-es szegedi
világbajnokságot is megnyerte.
Azt látni kell, hogy az elmúlt négy
évben nagyon megerősödött a mezőny.
A mostani időmmel is megnyertem
volna a négy évvel ezelőtti finálét,
Londonban viszont ez csak a hatodik
legjobb volt. Összességében elégedett
vagyok az idei olimpiával.
A főiskolás világbajnok, valamint Universiade-győztes Nagy
Péter pályafutása első olimpiáján
ugyancsak a tizenegyedik lett a
férfi súlyemelők + 105 kg-osok
mezőnyében. A Szegedi Lelkesedés SK 26 esztendős versenyzője
összetettben új egyéni rekordot,
416 kg-ot (szakításban 191 kg, lö-

egy méterrel maradt el legjobbjától, 17,48 méteres lökése pedig
kevés volt a fináléhoz. Eperjesi
László tanítványa összesítésben
a huszonnegyedik helyezést érte
el, mivel azonban a győztes fehérorosz Nagyezsda Osztapcsuk
megbukott a doppingvizsgálaton,
ezért Anita végül egy helyet előreléphetett.
Az EDF DÉMÁSZ Szegedi VE
egyik edzője, Dani Zsolt is ott
lehetett az olimpián, hiszen a
Varga Tamás-Hirling Zsolt kön�nyűsúlyú kétpárevezős egység az

ő irányításával jutott ki Londonba. A magyar duó jól teljesített és
némi szerencsével, jobb sorsolással akár a döntőbe is kerülhetett
volna. A Varga-Hirling páros a
tizenegyedik helyen fejezte be
a versenyt.
A csapatsportokban még négy
szegedi kötődésű játékosért szoríthattunk. Az első olimpiáján
részt vevő Szivós Már tonna l
(nyáron igazolt az A-Híd Szeged
Betonhoz) felálló magyar férfi
vízilabda válogatottnak nem
jött össze a példátlan bravúr, a

sorozatban negyedik aranyérmére hajtó Kemény-legények
nem jutottak be a döntőbe, az
ötödik helyen végeztek. Leendő
csapattársa, Aaron Younger az
ausztrál válogatottal a hetedik
helyen fejezte be az olimpiát. A
Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának két légiósa is pályára lépett
Londonban. A júniusban szerződtetett Jonas Larholm ezüstérmes lett a svéd válogatottal, míg
a szerb Rajko Prodanovicsnak
meg kellett elégednie a kilencedik pozícióval.

Recept

Szabolcsi

almás máktorta
a németek mögött a második
helyen végeztek. Kovács László
tanítványa K-1 200 méteren az
előfutamot és a középdöntőt is
megnyerte, a döntőben azonban
ketten is gyorsabbak voltak nála.
Amikor vízre szálltam, akkor már
éreztem, hogy nem vagyok olyan jó
erőben – mondta el DouchevJanics Natasa a 200 egyes döntőt
értékelve, aki a legutóbbi három
olimpián három arany, két ezüst
és egy bronzérmet szerzett. Ezen
az olimpián is próbáltam kihozni magamból a maximumot, sajnos ez most
az aranyra nem volt elég. A verseny
után természetesen el voltam keseredve, hiszen nálam mindig a győzelem
a cél. Néhány nap elteltével azonban

elveszítették. A szegedi kötődésű
Nagy Lászlót, Laluska Balázst,
Ilyés Ferencet és a Picktől távozó
Lékai Mátét is a soraiban tudó
válogatott azonban így is nagyot
alkotott és a 2004-es athéni játékokhoz hasonlóan Londonban a
negyedik helyen végzett.
Az Athénban bronzérmet, Pekingben pedig olimpiai bajnoki
szerző Vajda Attilától mindenki
érmet, sőt aranyérmet várt a brit
fővárosban, az EDF DÉMÁSZ
klasszisa azonban C-1 1000 méteren nem állhatott fel a dobogóra. A
kiváló kenus magabiztosan jutott
be a döntőbe, ám a fináléban nem
bírt az erősebbnél erősebb riválisokkal. A győztes német Brendel

késben 225 kg, utóbbi szintén
egyéni csúcs) eredményt ért el.
Az egyéni rekordnak természetesen
örülök, de azért némi csalódottság van
bennem, hiszen 420 kg-ot vártam magamtól Londonban. Az utolsó fogásom
sajnos lökésben és szakításban sem
sikerült. Ettől függetlenül sikerként
könyvelem el azt az olimpiát és nagyon remélem, hogy 2016-ban Rióban
is ott lehetek majd.
A szegedi születésű, de békéscsabai színekben versenyző
Márton Anita is először vehetett
olimpián, a 23 esztendős súlylökőnek viszont nem jött össze az
egyéni csúcs (18,48m) Londonban. A többszörös magyar bajnok
a selejtezőben centire pontosan

Hozzávalók egy közepes méretű szögletes tortához:
A tésztához:
6 tojásfehérje
6 evőkanál cukor
pici só
1 mokkáskanál őrölt fahéj
1 citrom reszelt héja
18 dkg darált mák
2 evőkanál az almás töltelékből
6 dkg köles pehely
Az almás töltelékhez:
80 dkg nyári alma (bármilyen jó)
fél citrom leve
1 kiskanál őrölt fahéj
5 dkg cukor
A vaníliakrémhez:
6 tojássárga
7 evőkanál cukor
2 kiskanál vanília-kivonat
6 dl tej
7 dkg étkezési keményítő
4 dl 32 % habtejszín (állati)

Elkészítés:
Először az almás tölteléket
készítem el. Egy serpenyőbe reszelem a megpucolt és lereszelt
almákat, meghintem a cukorral,
citromlét facsarok rá, megszórom őrölt fahéjjal, és közepes
lángon, a vége felé figyelve, hogy
ne ragadjon le, addig párolom,
amíg a levét elpárologja, ekkor
átszedem egy tálra, és hagyom
kihűlni.
Másodszor a vaníliás krémet
készítem el, mert ennek is hűlnie kell. Egy tálban a tojások

sárgáját géppel kikeverem a cukorral, a vanília-kivonattal, egy
kevés tejjel és a keményítővel. A
maradék tejet felforralom, majd
lehúzom a tűzről, és folyamatos
kevergetés mellett hozzácsurgatom a tojássárgájás keveréket,
amivel addig főzöm, amíg egy
sűrű pudingszerű állagot érek el.
Ekkor lehúzom a tűzről, és egy
jéggel teli nagyobb edénybe teszem, hogy minél előbb lehűljön.
Amikor kihűlt összekeverem a 4
dl felvert habtejszínnel.
A tésztához a tojások fehérjét a cukorral keményre verem,
ezután adom hozzá a reszelt
citromhéjat, a fahéjat, sót és a
darált mákot, amit előtte ös�szekevertem 2 evőkanál almás
töltelékkel. Végül belekeverem
a kölespelyhet.
A sütőt előmelegítem 180 C
fokra. A sütő saját tepsijébe sütőpapírt teszek, erre egyengetem

el a tészta 2/3 részét, betolom
és megsütöm. A köles miatt a
sütés tovább tart, mintha liszttel
készülne, kb. 25 perc alatt sül
meg. Ekkor kiveszem, a tésztát
sütőpapírral együtt kihúzom
a tepsiből, rögtön keresztben
és hosszában elfelezem (4 felé
vágom), és új papírt teszek a tepsibe, ennek már csak a felére
kenem el a maradék tésztát, és
azzal is ugyanígy járok el.
A tor ta összeállítása: eg y
tálcára alulra rakok egy lapot,
erre kenem a vaníliás krém 1/4
részét, majd egy újabb lap következik, erre az almás töltelék
felét töltöm, azután megint egy
mákos lap, erre megint vaníliás
krém, majd megint mákos lap,
és erre az almás krém maradéka,
majd az utolsó krémmel töltött
lap, krémmel fedem be a tetejét
és az oldalát is. Darált mákkal
meghintem az oldalait.
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Programok a Kistérségben

Deszki nyárzáró
Király László
Deszk polgármestere
A TÁMOP pályázatoknak köszönhetően a deszki gyerekeknek
lehetősége volt ingyenesen a nyári
szünidő alatt táborokban részt
venni. Négy helyi szervezet programjai kerültek támogatásra, így
szünidős elfoglaltságokat szervezhetett a Deszki Művelődési
Ház és Könyvtár, a Deszk Község
Népművészetéért Alapítvány, a
Deszki Sport Club és a Bánát
Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület is. Ezen a nyáron több mint
200 gyermek vett részt ingyene-

sen különböző témájú táborokban. A Deszki Sport Club úszás,
tollaslabda, sakk és focitáborba
várta a gyermekeket. A Deszki
Faluházban színjátszó táborban
és rajz táborban vehettek részt
az érdeklődők, a Deszk Község
Népművészetéér t A lapít vány
pedig néptánc táborokat szervezett. A Bánát Szerb Kulturális
Közhasznú Egyesület fő célja a
szerb hagyományok őrzése, ápolása. Ennek érdekében népzene
és néptánc táborokba invitálta a
szerb szokások iránt érdeklődő
gyermekeket.
A sikeres programok mindenképpen arra ösztönzik a szervezőket, hogy a jövőben is - megtalálva
a szükséges forrást – biztosítani
tudják ezeket az iskolán kívüli,
de nagyon hasznos elfoglaltságokat a deszki gyermekek részére
– mondta Király László polgármester.
És persze ha szeptember,
akkor Deszki Falunapok! Idén
is szeptember első hétvégéjén
várja az érdeklődőket a telepü-

lés legnagyobb ünnepi rendez- foltja a rendezvénynek a külföldi
vénysorozata. Augusztus 31-én, versenyzők főztje. Idén is Szerbiápénteken este a települési díjak ból, Erdélyből, Ukrajnából, Belgiátadásával, majd Tóth Gabi kon- umból és Németországból várunk
certtel kezdődik a tartalmas hét- versengő külhoni csapatokat, de
vége. Drink Panthers koncert és úgy néz ki, hogy akad majd egy
utcabál után szeptember 1-jén 7 indiai főzőhely is! Én szeretnék a
órától a korán kelők a szokásos tavalyinál több bográccsal indulhorgászversenyen próbálhatják ni, hogy az idén a deszkiek és az
ki szerencséjüket. Délelőtt a idelátogató vendégek közül minél
Sportcsarnokban a XI. Szalma többen kóstolhassanak a finom
Zoltán Kézilabda Emléktorna ke- pörköltből. A deszki AGRONÓMIA
rül megrendezésre, majd déltől Kft és Döme Lajos ügyvezető úr
kezdetét veszi a Polgármesterek jóvoltából idén is több mázsa
XIII. Nemzetközi Főzőversenye, „marhaság” jut a bográcsokba,

Polgármesterek főzőversenye
delkezésére. Keresik a legerősebbet ütő deszkit, az „Üt-Leg”
vetélkedőn. Megmérettetnek a
legötletesebb, legmókásabb jármű-mutációk a Deszk Parádén.
Estére kulturális műsor, a „Dupla
Kávé” fellépése, fergeteges rock
and roll koncert a szegedi „Punch”
zenekartól, tűzijáték, majd hajnalig tartó utcabál adja meg a savaborsát a szombati napnak. Vasár-

ami idén is több mint 54 bográc�csal csalogat kicsiket és nagyokat.
„A megyei polgármesterek között
igen népszerű ez a nívós verseny.
Fantasztikus hangulatot varázsol
évről évre a negyvenegynéhány
polgármester által idelátogató
3-400 fős versenyzői gárda. Mindenki ismer mindenkit és sűrű
koccintgatás mellett szinte el is
törpül, hogy ki hányadik lesz a
versenyen. Mindig kulináris szín-

Kitekintő

Hírek Dócról

nap ünnepélyes keretek között
helyezik díszsírhelybe az egykori
klasszis, tizenkétszeres hosszútávfutó, Tóth Gyula hamvait, aki
a Szeged-Makó maratoni távon
hétszer szakította át elsőként a
célszalagot. Neki ajánlják a római
katolikus templomban a szent
misét is, amit a csodás épületben
a Cantabella kórus koncertje tesz
majd felejthetetlenné.

amit külön köszönök neki és a
cég tulajdonosainak. Idén különösen nagy szerepe van a vállalkozók támogatásának. Ennyire
nehéz, talán még sosem volt a
rendezvény anyagi hátterét biztosítani. – mondta Király László
polgármester.
A főzőversennyel egy időben
népi játszóház, kézműves műhelyek, ugrálóvár, trambulin,
rodeóbika áll a vendégek ren-

Programok Szegeden

Szeged, a borértők városa

Szeged legújabb gasztronómiai rendezvénye, a Bor
Új falukemencének és új foci- testület arról, hogy falukemencét közre, anyagi támogatással, mun- tér 2011-ben debütált hatalmas sikerrel. A Dóm téri
csapatnak is örülhetnek a dóciak. építenek. A tervezést a kivitelezés kával pedig a lakosság is hozzá- rendezvényről a borászok és a vendégek is elismerően
Faragó Zoltán települési képvise- követte, a megépítésben hozzáér- járul ehhez a kezdeményezéshez. nyilatkoztak. A szeptember 19-23. között zajló renlő indítványa nyomán döntött a tő közfoglalkoztatottak működtek
A művelődési ház udvarán
dezvényen - a kiállító termelők kiváló borai mellett - a
felépített kemencét augusztus
szervezők idén is szeretnének újdonságokkal szolgálni.
20-án vették először használatba
a dóciak.
A kemence építése mellett a
másik újdonság a településen a
focicsapat megalapítása. Dócon
32 éve nem volt futballcsapat. Bár
2006 után is volt kezdeményezés, azonban az nem jutott el a
megvalósításig. Korábban JATE
bajnokságra kispályás csapatot
szervezett Gulyás János, de most
végre nagypályás csapatot sikerült létrehoznia.
Az alakuló találkozón 21 fő vett
részt. A következő lépés, hogy
szeptember végén megalapítják
a Dóc Községért Eg yesületet,
melynek egyik alapfeladata lesz
a focicsapat fenntartása. Az önkormányzat is vállalni tudott néhány dolgot, így a csapatnak már
van meze, illetve az meccsekre
való utazáshoz a tanyagondnoki
kisbuszt biztosítják számukra.
A LEADER programból pedig a
pálya locsolását, a kapuk és a
hálók beszerzését tudják majd
megvalósítani.

Szeged helyzete speciális, mert
bár nagy hagyománya van a városban a szőlőművelésnek és a
borkészítésnek, napjainkra városunk nem tartozik a bortermelő
települések közé. Ettől függetlenül a szegedi emberek szeretik a
jó bort, főleg ha mellé jó hangulat,
kellemes baráti beszélgetések,
rég nem látott barátok is társulnak – mondta Licsicsányi Ilona,
a szervező Szegedi Városkép Kft.

ügy vezető igazgatója. Kevesen
tudják, hogy 100–120 év vel ezelőtt Szeged határában nag y
kiterjedésű szőlőültetvényeket
tartottak nyilván, és városunkban
rendeztek először olyan borászati
eseményt, ahol a látogatók már
meg is kóstolhatták a termelők
által kínált nedűt.
A z idei évben a szervezők
felidézik a szüreti mulatságok
hangulatát, a nyitónapon szüreti

felvonulás, szombaton szüreti bál,
vasárnap pedig hagyományőrző
csoportok bemutatója lesz látható
a Dóm téren. A tavalyi nagy sikerű
bortörténeti kiállítás folytatásaként egy XX. század eleji kocsmabelső elevenedik majd meg.
Természetesen idén is számos
színpadi program – folk, jazz és
blues zene – szórakoztatja a kilátogató borkedvelőket. A borértő
szegediek közel 60 pincészet boraiból választhatnak, miközben a
Dóm téren sétálva megismerhetik
a szőlőtermesztés és borkészítés
szegedi hagyományait.

