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Fejlesztések a Kistérségben
Portré

Új tagozatok,
változatlan feltételek

Másfél hónap
múlva egy teljesen
megfiatalodott teret kapnak vissza
a szegediek.

A tervezett két darab tetőteres épület egyenként
három lakást foglal majd
magába.
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Várja a beiratkozókat az Eötvös
gimnázium.
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Oktatás
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Botka László:

Foráskút megbecsült polgára:
Lévai Sándor

Rengeteg vesztese
lesz a 2013-as évnek

Lévai Sándor kovácsmester születése óta
Forráskúton él, szakmája mellett évtizedek
óta a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka. A 74
éves férfit díszpolgári
címmel tüntette ki szülőfaluja. Lévai Sándor
büszkén mesélte, hogy
a forráskúti tűzoltókat
már hét éve senki sem
tudja megverni a megyei
versenyeken.

Január elsejével egy tollvonással megszüntetnek mindent, amit az elmúlt években a partnerségre építve,
egymást támogatva, segítve létrehoztunk a szegedi
kistérségben – nyilatkozta lapunknak Botka László.
Szeged polgármestere borúlátó a jövőt illetően. Úgy
véli, rengeteg vesztese lesz a 2013-as évnek, amikor
állami kézbe kerülnek az iskolák, és hatályba lép az
új önkormányzati törvény, ami szerinte a települések
jogfosztásáról és a helyhatóságok gazdasági önállóságának megszüntetéséről szól.

Lévai Sándor tősgyökeres forráskúti. A mintegy 2400 lakosú
faluban végezte el az általános
iskolát, ami után Szegeden, a
624-es számú Szakmunkásképző
Intézetben tanult tovább. Kovács
Folytatás a 3. oldalon

Hogyan látja, milyen év volt
2012 a szegedi kistérség és
Szeged városa szempontjából?
A 2012-es év volt az utolsó,
amikor önkormányzatiságról

Botka László
Szeged polgármestere

és valódi kistérségi együttműködésről beszélhetünk Magyarországon, s így értelemszerűen
a szegedi kistérségben is. 2013.
január 1-jétől hatályba lép az új

önkormányzati törvény, ami lényegében az önkormányzatok,
a települések jogfosztásáról szól.
Január elsejével át kell alakítani a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulását is, amelynek a szociális
ellátórendszer, valamint az egységes oktatási intézményrendszer
fenntartása, működtetése volt
Szegeden és a szegedi kistérségben a legfontosabb feladata.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt
években Szeged, mint nagy város példamutató módon fogott
össze a kisebb településekkel.

Folytatás a 2. oldalon

Interjú

Változtatásokkal, de megmarad a kistérség

A kormány által indított nagy átalakítások a Szegedi
Kistérségi Többcélú Társulást is érintik. Az összefogás
azonban nem szűnik meg, a hatályos jogszabályok
lehetőségeit kihasználva a 12 település folytatja ez
eddig mindenki számára sikeres együttműködést. A
jövőről Ratkai Imre ügyvezető igazgatót kérdeztük.
Mi változik 2013-ban?
A Parlament megszavazta a
költségvetési törvényt, túl sokat
azonban még nem lehet tudni,
mivel a törvény nem jelent még
meg. Az biztos, hogy a többcélú
társulásnak is át kell alakulnia,
hiszen a működését szabályozó
törvény megszűnt. Az Önkormányzati Törvény azonban tartal-

mazza az új típusú megállapodás
feltételeit. Ez alapján átírtuk a
társulási megállapodást, amelyet a Polgármesterek Tanácsa
jóváhagyott. Utolsó aktusként
ezt a települések önkormányzatai
fogják megerősíteni, így működhetünk tovább.
A feladatokban lesz eg y kis
változás, mivel általános iskolá-

inkat és az Eötvös gimnáziumot
államosították. Viszont Sándorfalván, Szatymazon, Deszken és
Újszentivánon megmaradtak az
óvodáink, azokat továbbra is a
kistérség üzemelteti. Emellett
Sándorfalva, Szatymaz és Deszk
ránk bízta az iskolai épületek
működtetését.
A többi feladatunk v iszont
megmarad. Számos településen
működtetjük tovább a bölcsődéket, ez főleg azért fontos, mert
az elmúlt években több helyen
is– Újszentivánon, Szatymazon
- építettünk intézményeket. A szociális ellátásban sincs változás,

ennek teljes körét, a házi gondozást, a szociális étkeztetést, a családsegítést, a különböző átmeneti
otthonok
mű kö dtetését

ni is fog, mivel Forráskút jelezte
csatlakozási szándékát. Eddig
5,4 milliárd forintból gazdálkodhattunk, most 2013-ra előzetesen
3,6 milliárd forinttal számolunk.
Gyakorlatilag az iskolákkal kap Folytatás a 2. oldalon

Újszentiváni Bölcsöde

Fejlesztések Szegeden

Közlekedés fejlesztése

Bokréta

Szegediek

„színezték ki”
a város új
trolibuszait

is ellátjuk. Visszük tovább a négy
bentlakásos intézményünket, és
továbbra is ellátjuk a központi
orvosi ügyeletet a településeken.
Ez utóbbi lehet, hogy
még bővül-

Piros színű lesz a város 13 trolibuszból álló új
járműflottája – egy szavazáson így döntött a
szegediek többsége.


Folytatás a 3. oldalon

került a város
épülő klinikájára

Fontos állomásához érkezett a Szegedi Tudományegyetem több mint 12 milliárdos beruházása.


Folytatás a 2. oldalon
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Fejlesztések Szegeden

Botka László:
Rengeteg vesztese
lesz a 2013-as évnek


Folytatás az 1. oldalról
Segítettük a kisebb településeket
abban, hogy fenn tudják tartani
az iskoláikat. Együtt, közösen
iskolafejlesztési beruházásokat
valósítottunk meg a kisebb településeken, ahol javult az oktatás
színvonala, hiszen a szaktanári
ellátottságot, az angol nyelvi és
informatikai képzés bővítését
tudtuk megvalósítani. Mint ahogy
országosan, úgy kistérségi és városi szinten is nagyon félek attól,
hogy az iskolák államosítása jelentősen rontani fogja az oktatás
színvonalát. Ismert: a legkisebb
településektől és a nagy iskolavárosoktól is, mint Szeged, 2013.
január 1-jével egyaránt elveszik az
iskolafenntartás jogát, és az intézmények állami kézbe kerülnek.
Mindent, amit az elmúlt években
a partnerségre építve, egymást
támogatva, segítve létrehoztunk a
szegedi kistérségben, lényegében
január elsejével egy tollvonássál
megszüntetik.

Ön szerint várható, hog y a
kistelepülések állami kézbe
kerülő iskoláit idővel bezárják?
Egészen biztosan ez a cél az
államosítással. De más aggasztó
kormányzati elképzelések, tervek
is vannak: például a gimnáziumi
helyek számát 40 százalékkal kívánják csökkenteni. A szakképzésben pedig jelentősen csökkenteni kívánják a közismereti
tárgyak óraszámát. Így tartalmilag is leépül a magyar oktatás. Ha
valaki ezek hatását végiggondolja,
biztosan nagyszámú iskolabezárásokra és nagyarányú pedagógus-elbocsátásokra számíthat.
Mi lesz a szegedi kistérségi
társulás által működtetett szociális intézményekkel?
Ebben teljes a káosz, mert
hetente változik az üg yben a
kormány álláspontja. Jelenleg
úgy tudjuk, hogy ez a fajta szociális feladat, ha korlátozva is,
de megmarad önkormányzati
feladatként. Így tehát arra készü-

lünk, hogy Szeged és a környező
települések, még ha szűkülnek is
lehetőségek, együtt működtetik
tovább a szociális ellátórendszert.
Ez mindannyiunk, Szeged és a
kisebb települések érdeke is, hiszen olyan szociális ellátórendszert tudtunk kiépíteni, amire
korábban egy kisebb település
önmagában nem lett volna képes,
alkalmas.
A Szegedi Kistérség Többcélú
Társulását 2004 júliusában
Szeged és a kistérség 11 települési önkormányzata – Algyő, Deszk, Domaszék, Dóc,
Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget,
Újszentiván és Zsombó – alapította meg. A társulás döntéshozó szerve a Polgármesterek
Tanácsa, melyben minden
települési önkormányzatot
képviselő polgármesternek
egyenlő, vagyis egy szavazata
van. Az elmúlt években több
milliárd forint fejlesztési pénz

sorsáról – például oktatási és
szociális intézmények építéséről, felújításáról és bővítéséről
– döntött a polgármesterek
tanácsa. Mi lesz jövőre? Ki dönt
a fejlesztésekről? Lesznek-e
fejlesztések a kistérségben?
Azt sem tudjuk, hogyan biztosítják az intézmények fenntartását, működését. A településeknek,
önkormányzatoknak nincsenek
fejlesztési forrásaik. Az államosított feladatok mellett pedig
nem látok fejlesztési forrásokat
a központi költségvetésben sem.
Sajnos, eljutottunk odáig, hogy
a 2013-as évet látva nem azért
aggódom, hog y fenn tudjuk-e
tartani, illetve tudjuk-e folytatni a nagyon intenzív fejlesztési
politikát, hanem azért aggódom,
hogy meg tudjuk-e őrizni az eddig
megteremtett értékeket. A Polgármesterek Tanácsa lényegében
egyhangúlag, konszenzussal hozta meg az elmúlt években dönté-

Interjú

seit. Ez óriási érték! Ez azt jelenti,
hogy valamennyien megértettük:
egymást kell erősítenünk, közösek az érdekeink, egymást kell
segítenünk.
Milyen fontos változás várható
még 2013-ban?
Változást hoz a jövő év abból a
szempontból is, hogy megszűnik
az önkormányzatok gazdasági
önállósága. A kormány jóval több
pénzt von el a 2013-es költségvetésben az önkormányzatoktól,
mint amennyi feladatot államosít.
Országos szinten több mint 400
milliárd forintot vesznek el az
önkormányzatoktól, s alig érik
el a 300 milliárd forintot azok
a feladatok, amelyeket államosítanak. Szeged esetében ez 10
milliárd forintos elvonást jelent,
s a feladatok, amelyeket államosítanak, az alig több mint 7
milliárd forint. Jövőre jelentősen
korlátozzák az önkormányzatok
szabad költségvetési politikáját

is. Az új önkormányzati törvény
szerint a megmaradó kötelező
feladatokat kell lefinanszírozni
a saját bevételekből. Az úgynevezett nem kötelező feladatokat
csak az ezután megmaradó saját
bevételekből lehet finanszírozni,
amelyek viszont nem nagyon lesznek, mert mindet el kell költeni a
kötelező feladatokra.
Melyek ezek a nem kötelező
önkormányzati feladatok?
Ilyen nem kötelező feladat például a teljes kultúra- és sporttámogatás, de ide tartozik a fejlesztéspolitika, a civil szervezetek,
rendez vények és programok
finanszírozása, támogatása is.
Tehát mindaz, amely egy várost
élhetővé tesz. Rengeteg vesztese
lesz a 2013-as évnek. Szeged és
más települések is, de főként azok,
akik eddig valamilyen hasznos
tevékenységükért önkormányzati
támogatást kaptak, mert jövőre
ettől el fognak esni.

Fejlesztések Szegeden

Változtatásokkal, Bokréta került a város
de megmarad a kistérség épülő klinikájára


Folytatás az 1. oldalról
csolatos költségek kerültek csak
el tőlünk.
2012 a kistérség életében sikeres volt, a nyertes pályázatoknak köszönhetően több milliárd forintos fejlesztést tudtak
végrehajtani a településeken.
Ez folytatható 2013-ban?
Természetesen folytatni akarjuk, azonban ekkora fejlesztéseket nem tudunk majd megvalósítani, mivel sokkal kevesebb
pályázati forrás áll rendelkezésre. Jelenleg is van folyamatban
lévő pályázatunk a közösségi
közlekedés fejlesztésére. Ennek
keretében 9 településen fedett
buszmegállókat építünk majd,
nemcsak a belterületen, hanem
külterületeken is. Ezek mellett
kiépülnek kerékpártárolók is,
illetve a megállókat ellátjuk napelemes világításokkal is, hogy
sötétedés után is biztonsággal lehessen
közlekedni..

Zsombói Közösségi ház

Tavasszal kezdődik két másik
jelentős pályázatunk kivitelezése. Sándorfalván egy óvodát
bővítünk majd, amely
a z építkezés
befejezése
után

csökkentés érdekében több intézményünkre is napelemeket
telepítünk majd. Erre keressük
a pá lyá zati for rásokat .
Vizsgáljuk azt is,
hog ya n

Szatymazi Gondozási központ
150 g yerek elhelyezésére lesz
alkalmas. Tiszaszigeten pedig a
szociális ellátásnak építünk egy
új épületet. Ezek a beruházások
nyárra készülhetnek majd el.
A ter veink közöt t
szerepel, hogy
a költség-

lehetne többi intézményünket
is korszerűsíteni, szigetelni, ezzel
is csökkenteni kiadásainkat.
Ön személy szerint mit vár
2013-tól?
Az biztos, hogy nehéz év lesz.
Szerencsére a polgármesterek
között nagyon jó szakmai együttműködés alakult k i, mindig
megtaláljuk a közös érdekeket,
amelyek mentén haladni tudunk.
Jövőre nekünk is többet kell dolgoznunk azért, hogy meg tudjuk
teremteni a működési egyensúlyt,
és meg tudjuk őrizni eredményeinket. Bízom azonban abban,
hogy sikerrel tudunk felkészülni
a 2014-es évre.

Tíz hónap alatt befejezték az építők az európai uniós
támogatásból megvalósuló új, 265 ágyas klinikai tömb
szerkezetépítését.



Folytatás az 1. oldalról
A z elmúlt év tizedek legnag yobb méretű szegedi egészségügyi beruházásaként megvalósuló magkórház épülete
december elején érte el legmagasabb pontját, ezt ünnepelték
bokrétaavatással a kivitelezők.
Nemesi Pál, a kivitelező Ferroép
Zrt. vezérigazgatója elmondta,
a gigaberuházást nem egészen
egy éve kezdték el, a földmunkák után, a szerkezetépítés során
2400 méter cölöpöt fúrtak le a föld
mélyébe. Tíz hónap alatt 12 ezer

négyezetméter betont és 1300
tonna betonacélt építettek be az
ötszintes tömbkórház szerkezetébe, amely elkészülte után 21. századi körülményeket teremt majd
a szegedi betegek ellátásához.
Solymos László alpolgármester emlékeztette az ünnepség
résztvevőit arra, hogy a szegedi
egészségügy modernizálásának
feltételeit 2007-ben, a városi és
egyetemi intézmények integrációja teremtette meg. A nagyléptékű
beruházás a szegedi önkormányzat és az egyetem együttműkö-

désében válhat valóra. A város
kezdettől fogva szakmailag és
anyagilag is támogatta az egészségügyi rendszer korszerűsítését. Az önkormányzat közel 800
millió forintos infrastrukturális
fejlesztéssel járult hozzá a klinikaépítéshez.
A szegedi önkormányzatnak
kiemelten fontos, hogy a város
és régió betegei a legkorszerűbb
egészségügyi ellátásban részesülhessenek – mondta az alpolgármester.
2013 végére készülhet el a
város újkori történetének egyik
legnagyobb egészségügyi beru
Folytatás az 5. oldalon
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Fejlesztések a Kistérségben

Megnyílt a zsombói egészségház

Kívül, belül megújult a zsombói egészségház. A település
gyerkőcei és felnőttei mostantól a - valamivel több, mint
50 millió forintból - megszépült épületbe mehetnek
gyógyulni. A ház új nevet is kapott, a falu első háziorvosáról, dr. Kiss Istvánról nevezték el.
Az épület modernizálása nyáron kezdődött el, mintegy 54 millió forintból megújult az épület
elektromos hálózata, a víz- és
szennyvízvezetékeket lecserélték, és egy eddig nem alkalmazott tűzjelző rendszert is kiépített
a kivitelező- fogalmazott a polgármester. Gyuris Zsolt a műszaki változások között említette,
hogy az egészségház dolgozói
számára pihenő helyiségeket,

új mosdókat, tusolókat, valamint
öltözőket alakítottak ki. Ezekre
nagy szükség volt, hiszen korábban ilyen típusú helyiségek nem
voltak az épületben- tette hozzá,
majd kiemelte, hogy kicserélték a
kazánt és új vizesblokk is épült.
A házat akadálymentesítették,
újra burkolták, lecserélték a fő
nyílászárókat, belső ajtókat és
villanykapcsolókat. Az új főbejáraton belépő kis gyermekeket

külön a számukra kialakított
fertőzőváró fogadja. Azokra a
kisdedekre is gondoltak, akik
csak védőnőhöz érkeznek. Őket
is külön váróban fogadják, így
az egészséges g yermekeknek
nem kell egy légtérben lenni a
fertőzött csemetékkel.
A beruházásra 48 millió forint
támogatást nyert az önkormányzat, míg a fennmaradó önerő felét
további pályázati forrásból sikerült fedezni, tehát mindössze
2 és fél millió forintot kellett a
rekonstrukcióra fordítani a településnek. Az épület bővítése és
átalakítása mellett jutott pénz

Fejlesztések a Kistérségben

a bútorok cseréjére is, valamint
egy új fogorvosi kezelőegység és
sterilizátor kialakítására.
Az épületben jelenleg egy felnőtt és egy gyermek háziorvos,
egy fogorvos, valamint két védőnő
dolgozik.
A megújult egészségház új
nevet is kapott, Zsombó első
háziorvosáról, dr. Kiss Istvánról
nevezték el. Az egykori díszpolgár
1966 és 2004 között szolgált a
településen. A közel négy évtized
alatt meghatározó személye lett
a falunak, nemcsak meggyógyította a helyi lakosokat, de aktívan
részt vett a mindennapokban, je-

les közéleti személyiség volt. „Úgy
gondolom jól választottunk, dr.
Kiss István pozitív kisugárzású,
magával ragadó ember volt. Akik
ismertük, és meglátjuk a nevét az
épület homlokzatán, minden nap
egy kis pozitív impulzust kapunk.
Eszünkbe jut mosolya, a kedves
gesztusai. A fiatalabbak, akiknek
nem volt szerencséjük ismerni

Pista bácsit, nos nekik pedig
majd elmesélik szüleik, milyen
nagyszerű ember is volt ő.”- fogalmazott a polgármester a novemberi ünnepélyes épületavatáson.
Az egykori orvos fia, Kiss Csaba
meghatódva mondott köszönetet
az átadón a zsombóiaknak azért,
hogy édesapja emlékét a helyi
egészségház őrzi.

Fejlesztések a Kistérségben

Bérlakások épülnek Tiszta vizet öntenek a
Újszentivánon pohárba Sándorfalván
Újszentivánon az újonnan kialakított lakóparkban 6
bérlakás építését tervezik a Holcim Hungária Otthon
Alapítvány 49,231 millió forintos támogatásával. A
munkálatok során a korszerű technológia figyelembe
vételével minél kisebb költségekkel fenntartható lakásokat alakítanak ki, mely a remények szerint meghozza
az építkezési kedvet a fiatal családok körében.

Bár az Alapítvány által támogatott lakások zömének építése illetve felújítása megtörtént,
van olyan település is, ahol még
nem kezdődtek el a munkálatok. Újszentivánon, lévén Szeged
vonzáskörzete, nagy igény mutatkozik a városból kitelepülők és a
helyi fiatalok körében bérlakások
kialakítására, mely hozzásegíti
őket az első otthonuk megszerzéséhez.

Putnik Lázár polgármester
elmondta, hogy a tervezett la-

kásokban eltöltött időszak alatt
a fiatal családok számára lehetőség nyílik megtakarításra, hiszen a tervezés és a kivitelezés
alkalmával is figyelembe vették,
hogy minél költséghatékonyabb
legyen az épület fenntartása. Az
Újszentivánra megálmodott, két
tetőteres épület egyenként három lakást foglal majd magába,
az alsó szint 56,14 m2-en, a tetőtér pedig 31,97 m2-en szolgálja
a leendő lakók kényelmét. Az
épületegyüttes egységes képet
alkot, de külön-külön is családias, meghitt otthont nyújt. A
bérlakások szomszédságában
található játszótér, sportpálya,
kerékpárút szintén vonzóvá teheti a kisgyermekesek számára
a kialakított lakásokat – jegyezte
meg a polgármester
Putnik Lázár hozzátette, hogy
az alapítványi támogatás a teljes költségvetés 50 %-át fedezi,
a másik felét az önkormányzat
biztosítja.

A Holcim Hungária Zrt.
A Holcim Hungária Zrt. Magyarország egyik vezető cement- és
betongyártó, valamint kavicskitermelő vállalata, melynek 2010-ben
elért nettó árbevétele közel 24,3 milliárd forint volt. Magyarországon
a Holcim 565 főt foglalkoztat (2010.12.31-i adat). A társaság társadalmi felelősségvállalás területén végzett kiemelkedő tevékenységét
2009-ben a CSR Hungary díjjal ismerték el, 2010-ben pedig a vállalat
elnyerte a Figyelő TOP 200 Társadalmi Elkötelezettség díját. További
információért, kérjük, látogasson el a www.holcim.hu weboldalra.

Uniós támogatással ívóvízminőség-javító program indul
Sándorfalván. A 208 millió forintos beruházásnak köszönhetően határérték alá süllyed a víz ammónium- és
vastartalma a Csongrád megyei városban.
A csapból természetesen eddig
is tiszta, az egészségre nem ártalmas, iható víz folyt, a beruházásra
a rendkívül szigorú európai uniós
szabályozás miatt van szükség- fogalmazott a polgármester, amikor
a projektről kérdeztük. Kakas Béla
elmondta, Sándorfalva korábban
részt vett a dél-alföldi regionális
ivóvízjavító programban, amelynek feltáró-kutatása révén derült
ki, hogy a települést nem lehet
eg y úg ynevezett uniformizált
projektbe beleerőltetni, egyedi
elbírálásra van szükség. A Csongrád megyei településen ugyanis
csupán a víz ammónium és vastartalmát kell visszaszorítani az
uniós mérce alá, az oly sok helyen
gondot okozó arzén tartalommal
a városban nincs probléma, az a
határérték alatt van. A településnek tehát külön elbírálás alapján
kellett pályázni, amelyet ezúttal
is sikerrel tett meg. A fejlesztésre, amely mintegy 8200 embert
érint, 187 millió forintos uniós
forrást nyert el az önkormányzat, a fennmaradó összegre az
EU Önerő Alapból kapott vissza
nem térítendő támogatást a település. Ez azt jelenti, hogy a projekt
nem igényel saját forrást az önkormányzat részéről, és a fejlesztést

a város nem társulásban, hanem
önállóan valósítja meg.
A pályázat célja tehát egy új
víztisztító technológia telepítése. Ezen kívül szükség van a
nyersvizet összegyűjtő vezetékek
megépítésére, az ivóvíz-hálózat
részleges tisztítására, valamint
ülepítőmedence és iszapsűrítő
építésére is. A fejlesztés része
a keletkező vízműtelepi iszap
kezelése, elhelyezése, és a telep
energiaellátásának bőv ítése.
A kivitelezési munkákra kiírt
közbeszerzési eljárást egy helyi
cég, az Aquaplus Kútfúró, Építő és
Termál-energetikai Kft. nyerte el.
A beruházás a kiviteli tervdokumentáció készítésével kezdődött
el, amelyet építési, majd hálózattisztítási munkálatok követnek. A
teljes beruházás várhatóan 2013
év végén fejeződik be - mondta
el a polgármester.

Az egész beruházás kivitelezésével egy időben készülnek azok
a közutat érintő munkatevékenységek, amelyek a szennyvízberuházással párhuzamosan zajlanak
majd - emelte ki Kakas Béla. Ez
utóbbi projekt 2013-ban kezdődik,
így egyszerre két pályázat is zajlik
a városban. Várhatóan a Május
1. tértől a történelmi városközpontig, az Alkotmány körúton
történik meg egy úgynevezett
gerincfektetés, ez érinti majd a
lakosságot, ennek kiépítése alatt
várható részleges vízkorlátozás. A
többi munkálatot a már meglévő
ivóvíz-szolgáltatás mellett tudjuk
végezni, az átállás nehézségei
tehát így minimálisra csökkenthetők - tette hozzá.
Amennyiben minden a tervek
szerint halad, akkor 2014. januárjától Sándorfalván egy nagyon
egészséges, tiszta, szűrt víz folyik
majd a csapokból, egyszóval tiszta
vizet öntünk a pohárba- zárta
beszélgetésünket mosolyogva a
polgármester.

Közlekedés fejlesztése

Szegediek „színezték ki” a város új trolibuszait
Mint már annyiszor, ez alkalommal is szegediek dönthették el,
hogy a következő években, évtizedekben milyen színű trolibuszok
fussanak majd a város útjain.
A szegediek nem először nyilváníthattak véleményt egy-egy
fejlesztés, beruházás kapcsán. A
fürdőt Napfényfürdőnek, a harmadik Tisza-hidat Móra hídnak,
az új tudományos-művelődési

központot Szent-Györgyi Albert
Agórának, azaz Szegórának hívják, a gyönyörű, modern PESAvillamosok pedig napfénysárgán
róják útjainkat – ez mind a szegediek választása, döntése volt.
Most ismét a városlakókat invitálta
játékra, szavazásra Botka László
polgármester.
„A leendő trolibuszoknak már
ismerjük a műszaki paramétereit,

tudjuk, hogy alacsonypadlósak és
klimatizáltak lesznek, sőt „önjáró”
funkciójuk is lesz, de mi van a „legfontosabb” kérdéssel, a járművek
színével?! Nos, ebben az ügyben
ismét a szegedieké a választás”
– írta Szeged polgármestere a
szavazás kezdetén.
A város a szegedi tömegközlekedés-fejlesztési nagyprojekt keretében összesen 13 egyedi külsejű, új

típusú trolibuszt rendelt az IkarusŠkoda Konzorciumtól egyenként
800 ezer eurós – nagyjából 228
millió forintos – áron. Ez a 29 és
fél milliárd forintos összköltségvetésű elektromos tömegközlekedés-fejlesztési nagyprojekt utolsó
nagy beruházása.
Az új járművek karosszériája
a konzorcium magyar tagjánál,
a Magyar Autóbusz Kft. üzemé-

ben készül, a hajtásrendszert a
cseh partner, a Plzen városában
működő Škoda Electric a.s. cég
gyártja le. A járművek 100 százalékban alacsonypadlósak lesznek,

csuklósak, 18,75 méter hosszúak és
2,55 méter szélesek. Klímaberendezéssel szerelik fel a vezetőfülkét
és az utasteret is.

Önjáró járművek
A pályázat alapfeltétele volt az is, hogy a trolik önjárók legyenek,
azaz meghibásodás vagy áramszünet esetén akkumulátor segítségével tovább tudjanak menni, így akár 5-7 kilométert is képesek
lesznek megtenni felsővezeték használata nélkül.
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Finisben a Dugonics tér felújítása

Alig fél éve kezdődött el a szegedi Dugonics tér és
környékének felújítása. November végén már az első
autósok át is hajthattak a faltól falig megújult Somogyi
utcán. Másfél hónap múlva egy teljesen megfiatalodott
teret kapnak vissza a szegediek.
Az idei év legnagyobb szegedi
beruházása július elején kezdődött, akkor adta át ünnepélyesen
a munkaterületet az építőknek
Botka László polgármester. A Dugonics tér és a környező utcák
felújításával január végéig kell
végezniük a mestereknek.
A városvezető a munkák kezdetén kiemelte, a rekonstruk-

ció célja a történelmi belváros
megóvása az utókor számára,
ennek szellemében újították fel
korábban többek között a Szent
István teret, a Tisza Lajos körutat, az Anna-kút környékét, a
Gutenberg és a Kelemen utcát. A
jelenlegi beruházás összhangban
zajlik az egyetemi fejlesztésekkel,
valamint az elektromos tömeg-

közlekedési nag yprojekttel. A
Szegedi Tudományeg yetem a
városrészben ugyancsak uniós
támogatással 2 és fél milliárd
forintból már teljesen felújította
az universitas Dugonics téri a főépületét, most ennek környezetét
szépítik, fiatalítják meg az uniós
program keretében.
A 730 millió forintos városi
fejlesztés a Somogyi utca–Dugonics tér–Á r pád tér–Toldy
utca–Apáthy utca–Eötvös utca
által határolt területet érinti. A
leglátványosabbnak a teljes bur-

kolatcsere ígérkezik. Összesen
több mint 13 ezer négyzetméter
burkolatot újítanak fel. Nagyjából
1600 négyzetméteren aszfaltburkolat készül, a terület többi
része a Kárász utcához hasonló

klinkertéglás burkolatot kap. A
Somogyi utca kétirányú marad,
ám hétvégeken sétálóövezetté
alakul. A két téren együttvéve
több mint 80 fát, 3500 örökzöld
és lombhullató cserjét ültetnek,

Teljessé válik a gyalogostengely
A Dugonics tér és környéke rekonstrukciója a 70 százalékos
európai uniós támogatással megvalósuló, 2 és fél milliárd forint
értékű Szeged Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek
rehabilitációja projekt utolsó, 730 millió forintos eleme. Ezzel az év
végére megfiatalodik, és teljessé válik a belvárosi gyalogostengely,
amely a klinikáktól egészen a Szent István térig tágítja majd ki a
sétálóövezetet.

de virágzó évelőből is több ezer
díszlik majd.
A Dugonics szobor körül is
megnövekszik a zöld felület, és
megszépül a nemrégen felújított
szökőkút környéke is. A nagyáruház előtti parkolók helyén Kráter
fantázianévvel egy kavics alakú
mélyedést alakítanak ki vízpárát szóró szökőkúttal. A terület
klimatizálását kifeszített napvitorlák biztosítják majd. Speciális,
időjárásálló vászonból készülnek,
alattuk akár rendezvényeket is
lehet tartani.

Oktatás

Konfuciusz Intézet:

híd Szeged és Sanghaj között
A kínai nyelvet és kultúrát népszerűsítő Konfuciusz
Intézet nyílt Szegeden, az egyetem Dugonics téri központi épületében. Ez – Budapest után – Kína második
hivatalos magyarországi oktatási és kulturális intézménye, amelynek a kínai nyelv és kultúra megismertetése
mellett jelentős feladata a két ország közötti kapcsolatok
erősítése is.
Ujhel y i I s t v á n , a z SZ T E
Konfuciusz Intézet Tanácsadó
testületének elnöke, az országgyűlés alelnöke kiemelte: a Kínával való magyar diplomáciai
kapcsolatok 63 éves múltra te-

kintenek vissza. Elmondta azt
is, hog y Szeged vezető üzletemberei eddig is tudták, fontos
együttműködni a kontinensnyi
országgal, mostantól azonban
az intézmény segítségével azt is

megtapasztalhatják, hogyan kell
eredményesen együtt dolgozni
kínai partnereikkel.
Szentmártoni Lívia, az SZTE
Konfuciusz Intézet igazgatója
szerint a most kaput nyitott szegedi intézmény elsődleges célja,
hogy nyelvtanfolyamok, kulturális és tudományos programok
szervezésével, könyvek, tananyagok kiadásával, tanácsadással
népszerűsítse a kínai nyelvet és
kultúrát, hozzájáruljon a magyarkínai kapcsolatok fejlődéséhez.

Az intézet a Szegedi Tudományegyetem hallgatói mellett ingyenes oktatást biztosít két szegedi
gimnázium és három általános
iskola diákjainak is. Emellett a
kínai kultúrát bemutató előadássorozatokat szerveznek, valamint
cégek számára üzleti tréningeket
is tartanak.
Íg y nemcsak kulturális és
nyelvi, de gazdasági haszna is
van az eg y üttműködésnek. A
régió gazdasági fejlődésében is

fontos szerepet játszhat az intézet, amely a hallgatók mellett
üzletembereknek is indít a kínai
kultúrát, gazdaságot bemutató
programokat.
Az intézet létrejötte konkrét
együttműködések előtt is meg-

nyitotta az utat, a jogi karra már
megérkezett az első tizenöt kínai
diák, s hasonló csereprogramokat
készítenek elő műszaki és természettudományos területen is – jelentette be az intézet megnyitóján
Szabó Gábor az SZTE rektora.

Tanulnunk kell Kínát!
„Ha be akarunk szállni a kínai kereskedelmi, gazdasági és
diplomáciai kapcsolatok megszerzéséért indított versenybe, meg
kell tanulnunk Kínát, a kínaiak gondolkodását.” (Ujhelyi István, az
Országgyűlés alelnöke)
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Megszépült a Vásárhelyi Pál utca

Szinte karácsonyi ajándékként kapják meg a szegediek a
Vásárhelyi Pál utca megújult szakaszát. Mire ez az írás
megjelenik, várhatóan megindul a közlekedés a Kenyérgyári út és a Bakay Nándor utca közötti, négysávúsított
szakaszon.

A munka augusztusban kezdődött el a forgalmas szegedi úton. A
Vásárhelyi Pál utca rókusi csomópont és Bakay Nándor utca közötti
szakaszának korszerűsítése, szélesítése már tavaly megvalósult.

A második szakasz fölújítása
során az útpálya két gépjármű
sáv val és mindkét oldalon kerékpársávval bővült. A gyalogosok új járdákat kaptak, emellett
utasváróval ellátott buszmegállók

épültek. A kerekezők kényelmét
összesen húsz kerékpártámasz
szolgálja, ezeket a buszmegállókhoz telepítették.
A mintegy 564 milliós összköltségű projekt lényegében
két, párhuzamosan zajló beruházásból áll. Az útkorszerűsítés
mellett tovább építették a rókusmóravárosi főgyűjtő csatornát,
melynek a környék belvíz elvezetésében lesz jelentős szerepe.
A csatorna-beruházás költségeit
a vízügyi építési alap fedezte. Az
útkorszerűsítés feltételeit részben
uniós pályázatokból sikerült előteremteni.
Az építkezés végeztével a Vásárhelyi Pál utca nem csak sokkal
biztonságosabbá és kényelmesebbé, de tetszetősebbé is válik.
Füvesítés, díszfák, díszcserjék
telepítése teszi lényegesen barátságosabbá Szeged ezen eddig
kopottasabb, szürkébb részét.

Újszentivánon

Határon átnyúló, komplex útés kerékpárút fejlesztés valósul
meg Újszentiván, Tiszasziget és
a vajdasági Törökkanizsa együttműködésében. A magyar-szerb
közös pályázatnak köszönhetően
biztonságosabbá válik a határ
térsége.
Újszentivánon látványos változásokat jelent a projekt Putnik
Lázár polgármester szerint. Kiszélesítik és újraaszfaltozzák a
Rózsa utcát a Szerb templomtól
a volt laktanyáig. A szomszéd településen, Tiszaszigeten a külterület határától egészen Djala
határátkelőig épül meg a kerékpárút. Ennek két leágazása fontos turisztikai helyszíneket tesz
elérhetővé a kerekezők számára.
Az egyik a Mélypont emlékhely,
a másik a Peplár-tó. A vajdasági
Törökkanizsa a szerbiai oldalon
egészíti ki a határig már korábban
megépült bicikliutat.

A fejlesztést egy másik projekt
is kiegészíti. Ennek köszönhetően
Tiszasziget külterületi határától

Djala határátkelőig teljesen fölújítják a közutat, mely így kényelmesebbé, biztonságosabbá válik.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési
Programban (HU-SRB) Újszentiván Községi Önkormányzat támogatást nyert a kerékpárút építés II. ütemére HUSRB/1002/111/113
azonosító számon. A projekt teljes költségvetése 1,6 millió euró,
ebből az IPA támogatás 1,38 millió euró, a Magyar Állam támogatása
140 ezer euró, a fennmaradó 103 ezer euró pedig önerő.

Fejlesztések Szegeden

Bokréta került a város

épülő klinikájára


Folytatás a 2. oldalról
házása: korszerűsítik a jelenlegi
410 ágyas klinikai tömb infrastruktúráját, s ezzel egy időben
egy 21 és fél ezer négyzetméteres,
265 ágyas, korszerűen felszerelt
klinikai szárnyat létesítenek.
Az eddigi 6 helyett 14 műtőből
álló központi műtőblokkot, 36
ágyas központi intenzív terápiás
osztályt, központi sterilizálót és
ambulanciát is kialakítanak. A
265 ágyas új klinikaépületet 6,2
milliárd forintból valósítják meg,
az építkezés mellett a beruházáshoz egy 4,2 milliárdos műszerbeszerzési program is társul.
Az ötszintes klinikai tömbben

tucatnyi egészségügyi osztály,
többek között az általános, ér-,

szív- és szervtranszplantációs
sebészet kap helyet.

Sürgősségi osztály is épül
Az új klinikai tömb szomszédságában egy 19 ágyas, lényegében
a teljes szakmai spektrumot lefedő sürgősségi betegellátó osztály
is épül. A 670 millió forintból, szintén uniós támogatással kialakítandó osztályon évente több mint 100 ezer, azonnali ellátást igénylő
beteget kezelhetnek.

Portré

Foráskút megbecsült polgára: Lévai Sándor


Folytatás az 1. oldalról
ként itt tett mestervizsgát is. A
74 éves férfit tavaly tüntették ki
a Forráskút Község Díszpolgára
címmel. Az indoklás szerint „a
településen önkéntes tűzoltóként
végzett hosszú és lelkiismeretes
munkája, a helyi közéletben való
szereplése elismeréseként kapta
meg a kitüntetést.” Lévai Sándor büszkén mondta lapunknak,
hogy őt az Antall-kormány két
belügyminisztere, Horváth Balázs
és Boross Péter is kitüntette. Elmondta, hogy negyvenhét esztendeje vezeti a forráskúti önkéntes
tűzoltókat. Jelenleg tizennyolc
tagú a csapata.

Akkor ismertem meg a tűzoltók munkáját, amikor a szomszédun kba n, Á lmosdi Józsi
bácsiéknál tűz ütött ki egy hajnalban. Az öreg cigarettázott, és
meggyulladt a szalma. 14 éves
lehettem, és segítettem a tűzoltóknak a mentésben. Ekkor
köteleződtem el végérvényesen
a tűzoltók mellett – emlékezett
a régmúlt időkre Lévai Sándor,
aki ötvenegy éve házas. Két lánya született, jelenleg mindkettő
Szegeden dolgozik: a fiatalabb
biztosításokkal foglalkozik, az
idősebb pedig bolti eladó. A családi információk után azonnal a
munkájáról beszél. Elmondása

szerint idén nagy szerencséjük
volt, mert Forráskúton csak három tűzeset volt a rendkívül száraz nyáron, szemben Balástyával,
ahol huszonkilenc alkalommal
kellett oltani. Mondjuk, meg is teszünk mindent annak érdekében,
hogy a lakosságot tájékoztassuk
a veszélyekről. A helyi újságban
hívjuk fel a figyelmet az aktuális
tűzvédelmi szempontokra. A fűtési szezon kezdetén például kértük
a forráskútiakat, hogy végezzék
el a gázkazánok, gázkonvektorok,
valamint a kémények felülvizsgálatát, mert rengeteg szél fújt
idén, és lehetséges, hogy a kémények bekoszolódtak a homok-

tól. Felhívtuk a szülők figyelmét
arra, hogy ne hagyják a gyufát
a gyermekeik közelében, mert
pillanatok alatt az összes ingóság
lángra tud lobbanni – mesél az
óvintézkedésekről Lévai Sándor.
A lakásomban 21 serleg és 100
oklevél bizonyítja, hogy a csapat
– amelynek 38 év az átlagéletkora
– mindig tettre kész a versenyeken. Büszkén mondhatom, hogy
a forráskúti tűzoltókat már hét
éve senki sem tudja megverni a
megyei versenyeken. A csapatban
lévő gyerekek szeretetből csinálják ezt a munkát, amit támogat
az önkormányzat, Fodor Imre
polgármester és Kovács Mónika,

a forráskúti Jerney János Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója is. Minden felszerelésünk
megvan, azonnal hadra foghatók
vagyunk, ha baj van – mondta
a 74 éves férfi. Hogy meddig lehet, meddig tudja, akarja még
vezényelni Lévai Sándor a helyi

tűzoltókat? – Addig lehet végezni
a tűzoltó munkát, ameddig az
ember egészsége engedi, illetve
ameddig van lehetősége, és bíznak a munkájában – hangsúlyozta Forráskút tűzoltóparancsnoka,
aki megbecsült polgára a 2400
lakosú településnek.
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Új programok a

szatymazi

művelődési házban

„Gyarapodó tudás. fejlődő közösség”- a hagyományőrző foglalkozások
A szatymazi Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár október
óta különféle, a gyermekek számára rendkívül érdekes képzést
indított, amelyre a 6 és 18 év közötti fiatalok jelentkezhettek. A
számos foglalkozás életre hívását
egy uniós pályázat tette lehetővé. Az intézmény a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében megjelenő „Építő közösségek” c. felhívásra pályázott
és nyert valamivel több mint 28
millió forint vissza nem térítendő
támogatást.

A következő egy évben különféle, kreatív iparral kapcsolatos
képzésen vehetnek részt a helyi
gyermekek. Indult például népzene és néptánc tanfolyam, de el
lehet sajátítani a fotózás csínjátbínját a Fotográfia kezdőknek
és haladóknak címet viselő képzésen is.
Mi a pályázat célja?- kérdeztük
Kálmán János igazgatót
Olyan foglalkozásokat szerettünk volna indítani, amelyeknek
köze lehet kreatív iparágakhoz,
illetve kötődnek a helyi hagyományokhoz. Célunk, hogy a helyi

gyerekek készség szinten elsajátítsák az általuk választott iparágat, és a későbbiekben legyenek
képesek esetleg önfenntartóvá
válni a megszerzett tudásnak köszönhetően. Példaként említeném
a fazekas szakkört, ahol a gyerekek egy év alatt megtanulják
a szakma csínját-bínját, később
pedig, akár megélhetés szintjén
is művelhetik ezt a mesterséget.
Ez a program valamivel több,
mint egy évre, egészen pontosan 14 hónapra szól és október
elsején indult. Az elmúlt két

Közlekedés

Látni is kell

a láthatót
Őszi-téli kampány a közutakon

A rendőrség tapaszta latai
szerint az őszi-téli időszakban
bekövetkező közlekedési balesetek fő oka az időjárási-, látási- és
út v iszonyok fig yelmen kív ül
hagyása. Az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottság
(ORFK-OBB) idei, Látni és látszani elnevezésű kampányában
arra buzdították a sofőröket, hogy
vizsgáltassák át autójukat és ellenőriztessék látásukat.
A térítésmentes vizsgálati lehetőségeket a kampányba bevont
szakszervizeknél és optikusoknál október 15-e és november 15-e
között lehetett igénybe venni. Az
ingyenes vizsgálaton átesett járművek vezetői tanúsítványt kaptak arról, hogy autójuk megfelelt
a jogszabályokban előírtaknak.
Ezt követően a rendőrség december 15-ig kiemelten ellenőrizte
a közutakon a járművek kivi-

lágítására vonatkozó szabályok
betartását.
A z OR FK-OBB a kampány
mellett összefoglalta, mire kell
kiemelten fig yelni az őszi és
téli időszakban. Ilyen például
a nagyobb követési távolság, a
futómű és a gumik állapota. Fokozottan ügyelni kell a gyalogosokra, mivel váratlan föltűnésük
a csúszós úttesten balesethez
vezethet. Hosszabb utazáskor

szükség lehet takaróra, meleg
ruhára, vontatókötélre, fag ymentesítő zárolajozóra, elegendő
élelmiszerre, italra. Indulás előtt
mindenképpen tájékozódni kell
az út - és időjárási viszonyokról.
Fontos, hogy az autóban megfelelő számú láthatósági mellény
legyen, ha valami okból el kellene
hagyni a járművet.
Az izzókat évente többször ellenőrizni kell. Ha a fényszóró ros�szul van beállítva, vagy piszkos,
nagyban csökken a látótávolság.
A szennyezett szélvédő is rontja
a látásminőséget.
Az autóvezetéshez szükséges
döntések, mozdulatok 90 százaléka a látástól függ. Ezt a különböző külső tényezők, mint a
sötétség, a köd vagy a csapadék
eleve rontják. Emiatt is fontos,
hogy aki járművet vezet, évente
ellenőriztesse látását!

hónapban mit sikerült megvalósítani? Hol tartanak most?
Nagyon jól fogadták a község
lakói a kezdeményezést, több
mint nyolcvan gyerkőc jelentkezett a meghirdetett foglalkozásokra. A szakkörök elindultak,
a csemeték nagy lelkesedéssel
járnak a képzésekre. A kézműves
csoport már a kiállítását szervezi,
míg a népművelők adventi előadással készülnek.
Ez is a projekt része, vagyis a
foglalkozások finanszírozásán
túl jut pénz további programok
szervezésére is?

Igen, nagyon fontos, hogy időszakonként az alkotó művészetek
csoport által elkészített darabokból szervezzünk egy kiállítást,
vagy az előadó-művészet terén
tartsunk egy bemutatót.
Mi alapján állították össze a
programot, volt egy előzetes
felmérés, hogy milyen foglalkozásokra lenne igény?
Igen, de a legfőbb cél a hagyományőrzés volt. Meghatározott
kreatív iparágakban lehet pályázni és figyelembe vettük, hogy
ezek terén a település milyen
hagyományokkal bír, így esett a

választás például a fazekasságra
vagy a népzenére.
A fo l y a m a t o s t á j é k o z t at á s jeg yében i ndu lt el a
kreativszatymaz.hu weboldal?
Habár a weblap szerkesztése
is a pályázat egyik feltétele volt,
terveink szerint nem csupán ennek időtartama alatt, vagyis egy
évig lesz elérhető. Fontos, hogy
a fiatalok a jövőben is tájékozódhassanak a programokról, a
számukra induló képzésekről,
foglalkozásokról.

Oktatás

Várja a beiratkozókat

az Eötvös gimnázium
Új tagozatok, változatlan feltételek

Fontos dátum közeledik a középiskolába készülő általános
iskolások életében. Február 15-ig
kell beadniuk jelentkezésüket a
kiszemelt intézményekbe. A szegedi Eötvös gimnázium új tagozatok
indításával várja nemcsak a kistérség, hanem a megyeszékhely
iskolásait is.
A legfontosabb hír a szegedi
kistérség köznevelési intézményei kapcsán, hogy az iskolák
állami fenntartásba vétele a pedagógiai munkát nem érinti. Az
Eötvös gimnázium is ugyanolyan
feltételekkel, ugyanolyan szervezeti keretek között látja el a
gyereket - mondta el Gera Tibor
főigazgató. Megmaradnak az in-

gyenes iskolabuszok is, melyek
a gimnázium általános iskolai
tagintézményeibe viszik a gyerekeket a környező településekről.
Az Eötvös gimnázium számára
az új köznevelési törvény friss lehetőségeket is kínál. Új tagozatok
létesülnek, így a szeptembertől
induló négy új osztályban lesz
biológia, magyar-történelem és
média-informatika az eddigi
angol és általános tagozat mellett. Az oktatott nyelvek köre a
kínaival bővül, a tanulást kínai
önkéntesek segítik. Tovább
dolgoznak a gimnáziumban az
angol anyanyelvű lektorok, de
érkeznek olasz és német g yakornokok is.

A gimnázium a szegedi átlagnál jobban fölszerelt számítógépekkel és interaktív táblákkal.
Ez önmagában kevés lenne, ha
az iskola tanárait belső tanfolyamokon nem készítették volna
föl elektronikus tananyagfejlesztésre is. Így az interaktív táblákat
a pedagógusok rendszeresen,
magas színvonalon használják
minden osztályban - tette hozzá
a főigazgató.
A középiskolai jelentkezés
határideje 2013. február 15. Az
Eötvös kapui, ahogy eddig, ezután is nyitva állnak Szeged és
a környező települések valamennyi általános iskolájának
diákja előtt.
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Zubai büszke a negyedik helyre,

de Rióból már érmet hozna

Három éve szerepel a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában Zubai Szabolcs. A 28
esztendős válogatott beálló megalkuvást nem tűrő játéka és akrobatikus mozdulattal,
lehetetlen helyzetekből lőtt góljai miatt hamar a szegedi közönség egyik kedvence
lett. 2012-ben a Pick Szegeddel mindkét hazai sorozatban ezüstérmet szerzett, míg
a magyar válogatottal a negyedik helyen végzett a Londonban rendezett olimpián.
Már ünnepi lázban ég?
Igen, de csak egy kicsit, hiszen
még hátravan egy pécsi mérkőzés
az évből, utána viszont jöhet a
pihenő. Néhány bajnokit már hamarabb lejátszottunk, így december 20-ától lesz egy teljes hetünk
a kikapcsolódásra és az ünnepi

készülődésre. Pályafutásom során még sosem volt ilyen hosszú
a karácsonyi szabadságom. Az
olimpia miatt gyakorlatilag másfél éve tart az idény, amit persze
nem bánok, de jól esik majd a
pihenő, hiszen végre jut idő a
családra és a barátokra is.

Több városban is otthonosan
érezheti magát, idén Szegeden,
Dunaújvárosban vagy Mezőkövesden tölti az ünnepeket?
Mezőkövesden születtem, a
családom még most is ott él, így
az utolsó mérkőzésünk után hazafelé veszem az irányt.

2012-ben az olimpia volt a
csúcs?
Természetesen! A kijutás is
óriási eredmény volt a magyar a
csapattól, bár az eredmény miatt
még most is érzek némi csalódottságot, hiszen szerettem volna
éremmel hazajönni, ugyanakkor
a negyedik helyre is nagyon büszke vagyok. Remélem, hogy ami
Londonban nem sikerült, az majd
2016-ban Rióban összejön. Örök
emlék marad az Izland elleni fantasztikus negyeddöntő, amelyet
kétszeri hosszabbítás után nyertünk meg. Egy San Fransicóban
élő barátom mesélte, hogy még ott
is téma volt ez a meccs, pedig az
amerikaiak nem is igazán ismerik
a kézilabdát.
Legnagyobb csalódás?
Ha egy meccset kell kiemelni,
akkor az a svédek ellen elveszített olimpiai elődöntő. Nagyon
szerettünk volna döntőt játszani
Londonban, és erre meg is volt
minden esélyünk, hiszen mégsem
Horvátország vagy Franciaország
volt az ellenfelünk. Sajnos azon
az augusztusi napon nekik jött
ki jobban a lépés.
Mit vár a következő évtől?
Januárban Spanyolországban
lesz a világbajnokság, nagyon
remélem, hogy a válogatottal újra sok örömet szerzünk majd az

otthoniaknak. A Pick Szegeddel
szeretnénk továbbjutni a Bajnokok Ligájában, az pedig minimális elvárás, hogy a bajnokságban

és a Magyar Kupában is döntőt
játsszunk. Bízom benne, hogy
valamelyik sorozatban végre egy
aranyat is szerzünk.

Zöld sarok

Ne csak etessük, itassuk is a kert madarait
Ezen a télen is leesett az első nagyobb hó, s nemcsak éjszaka, hanem nappal is kemény
fagyok vannak. Elérkezett a madáretetés ideje. Hogy mivel etethetjük a madarakat,
arról már korábban írtam. Amire nagyon figyelnünk kell, az az, hogy ha egyszer belekezdünk az etetésbe, azt nem hagyhatjuk abba, hiszen az etetőre szoktatott madarak
élelem híján legyengülnek, majd elpusztulnak.

A faggyú hálóba kötve

Egyre gyakoribb jelenség, hogy
a megszokott magevők mellett
több rovarevő énekesmadár
egyre több példánya áttelel, és
megjelennek az etetőn. Vékony
csőrükkel nem boldogulnak a
kihelyezett olajos mag vakkal,
ezért számukra inkább helyezzünk ki almát, befőtt maradékot, sómentes zsiradékot. A télire
betárolt, de elbarnult almát és
körtét érdemes félbevágni, és a
fák ágaira felszúrni. Ha egészben helyezzük ki, a kisebb testű
poszáták, rozsdafarkúk nehezen
boldogulnak a gyümölcs erős
héjával, így meg kell várniuk, míg
egy feketerigó megkezdi azt.
A vajtömböket akár a fa törzsére, akár az ablakpárkányra is
tehetjük. Előnye, hogy nem ázik el,
és magas energiatartalma miatt
a madaraknak kisebb mennyiség is elegendő belőle. Egy-két
tömb akár egész télen elegendő
lehet. Fontos a zsiradék megfelelő
lágysága is, így a kis énekesek is

Még gőzőlgő téli itató
gond nélkül tudnak enni. Megfelelő lehet erre a célra a hentesnél
beszerezhető háj. Kihelyezhetjük
egy kihegyezett pálcára felfűzve, de tehetjük olyan dróthálóba,
amelyből a kisebb-nagyobb hájdarabok nem esnek ki.
Ha több időt tudunk szánni a
madarak téli gondozására, akkor
a hájat (faggyút) süssük ki, keverjünk hozzá magvakat, és kész a
madárkalács. A tepertőt szintén
kitehetjük a madáretetőre.
Avas szalonnát is adhatunk
az etető vendégeinek, azonban
nagyon fontos, hogy nem lehet
sózott!
A nag y nyári hőségben természetes számunkra, hogy ma-

dáritatóval próbálunk segíteni
a kert madarainak. Télen sincs
ez másként. A nagy hideg miatt
elegendő egy kisebb itatótálat
kitenni az ablakpárkányra, illetve
az etető közelébe. Nem fontos,
hogy folyamatosan biztosítsuk
az itató fagymentességét, elegendő, ha napi néhány órán keresztül tudjuk biztosítani, hogy ne
fagyjon be az ivóvíz. Ezt segíti, ha
langyos vizet töltünk bele, vagy
eg y-két nag yobb átmelegített
követ teszünk a tálba. A tálban
lévő jeget szintén meleg vízzel
tudjuk könnyedén eltávolítani. Az
itató feltöltését érdemes akkorra
időzíteni, amikor nagyobb annak
madárforgalma.

Ha az etetőt és az itatót az
ablakunk közelében helyezzük
el, érdekes megfigyeléseket is
tehetünk.

Félbevágott körte
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Új lendület szakköröknek

és táboroknak

Projektrajt a deszki könyvtárban
Október végén mutatták be
a deszki köny vtárban az intézmény legújabb, uniós támogatású

projektjét. Az „Együtt a szabadidő hasznos eltöltéséért” című
programban számos, eddig is

népszerű tábor, szakkör működhet tovább, sőt, újabbakkal bővül
a kínálat.
A Deszki Művelődési Ház és
Köny vtár 22.433.200 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert
a projekthez. Nyáron zárult le egy
korábbi, „Hasznos délutánok a Faluházban” címet viselő program.
Az ebben elindított színjátszó,
népdal, néptánc, moderntánc
és ének szakkör jut most újabb
lehetőséghez. Újonnan indulhat
furulya, rajz, angol, szerb és fizika szakkör. Forráshoz jutnak az
évente megrendezett táborok is.
Ilyenek a rajztábor, a kézműves tá-

Közösség

bor, a néptánc tábor, a színjátszó
tábor, és a mórahalmi erdei iskola.
A pályázat tartalmaz egész napos programokat is. Az érdeklődők ellátogathatnak a szegedi
Somogyi-könyvtárba és a Reökpalotába. Budapesten megnézhetik a Hagyományok Házát és a
Hadtörténeti Múzeumot. Szintén
e projektnek köszönhetően valósul meg Deszken a Kézművesnap,

a Könyvtári nap, és a Maros Menti
Fesztivál.
Az első projekthez hasonlóan
ezúttal is hangsúlyos a más intézményekkel való együttműködés.
A szegedi Weöres Sándor Általános Iskola számára szerveznek
színjátszó, ének, moderntánc és
furulya szakkört, könyvtári napot.
Továbbra is partner lesz a Szent
Antal Katolikus Általános Iskola

és Óvoda két tagintézménye, a
tiszaszigeti és az újszentiváni
iskola. Számukra könyvtári napot,
színjátszó szakkört és szegedi
kirándulást szerveznek. A Móra Ferenc Csicsergő Óvoda és a
Tücsök Óvoda gyerekei néptánc
és kézműves szakkörre jelentkezhetnek, és részt vehetnek a szegedi és a budapesti kirándulásokon,
illetve a deszki Kézműves napon.

Sport

Értékteremtő
pálya
Algyőn
önkéntesség

Új műfüves labdarúgó

A Szegeden 2004-ben alakult, „Az Elesettekért” Alapítvány „Értékteremtő önkéntesség” címmel pályázatot
nyert az Új Széchenyi terv keretén belül az Európai Unió
finanszírozásában.
A pályázat célja a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes
tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése, az
önkéntesség helyi szintű népszerűsítése, hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása
a társadalom és az egyén közös
érdekeinek kielégítésére irányuló
konkrét közösségformáló és értékteremtő önkéntes programok
megvalósításán keresztül.
A pályázat forrásai lehetőséget
adnak, hogy minél több jó példa
megvalósulásával a felnőtt lakosság megismerje önkéntesként,
vagy az önkéntes program által
nyújtott szolgáltatás kedvezményezettjeként az önkéntesség
hasznosságát.
A program a helyi igényekre
támaszkodva a szegedi kistérséghez tartozó Kübekházán és
a makói kistérséghez tartozó
Klárafalván, Ferencszálláson és
Kiszomboron 2012-10-01-től 201307-31-ig valósul meg.

A településeken az alapítvány
információs pontokat hozott létre
a védőnői szakszolgálat telephelyén, ahol az önkéntesség iránt

érdeklődő felnőtt lakosok a védőnőktől, mint a helyi viszonyokat és
igényeket ismerő szakemberektől
szakszerű felvilágosítást kaphatnak arról, hogy mi az önkéntesség,
miért és hogyan érdemes ilyen
tevékenységet vállalni és végezni.
Az Alapítvány a projekt ideje
alatt elsősorban a jeles ünnepek-

A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség 100 éves, az Algyői Sportkör 60 éves fennállását ünnepelte Algyőn november 12-én. Az ünnepség külön apropója volt, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség és Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatásából
hez kapcsolódó programokat egy műfüves labdarúgópályát is avattak Algyőn, a Sportközpont területén.

önkéntesek bevonásával számos
közösségformáló és értékteremtő
megmozdulást- szervez és támogat.
A településeken a továbbiakban játszóházat hoz létre, babamama klubbot működtet.

A programsorozat kezdetén az
MLSZ, a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség, Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői
Sportkör az emlékezés koszorúit
helyezte el a szegedi Dugonicstemetőben Gyólay János sírjánál,
aki hosszú évtizedekig volt emblematikus főtitkára a megyei szövetségnek, s aki a teljes vagyonát
a szervezetre hagyta. Azután két
műfüves pályát avattak a megyében: Mórahalmon és Algyőn, ahol
a Csongrád megye utánpótlásválogatottjai (U16, U19) játszottak barátságos mérkőzést Arad
megye azonos korú ifjaival.
A z alg yői pályaátadó helyi
rendezvénnyel vette kezdetét: a
vendégeket és az Algyői Sport-

kört Juhász Sándor elnök mutatta
be, verset mondott Kátó Sándor
színművész, az ASK ökölvívó
szakosztály vezetője, köszöntötte
a megjelenteket Nacsa József, a
Csongrád Megyei Ökölvívó Szövetség elnöke, a Magyar Ökölvívó
Szövetség Bíróbizottságának elnöke. A rendezvényen sportbemutatót tartottak az ASK futball-,
karate- és ökölvívó szakosztályai,
az eseményen közreműködött
a szegedi Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar.
Az ünnepségen megjelent és
beszédet mondott Csányi Sándor,
az MLSZ elnöke. A pályaavatón
az MLSZ-vezetők közül megjelent Nyilasi Tibor, Kovács László,
Mészöly Kálmán és Dunai Antal is.

A beruházás az MLSZ „Országos műfüves labdarúgó pályaépítési programjának” köszönhetően
valósult meg. A beruházás költsége 140 millió Ft volt, melyből
Algyő 30%-os önerőt, közel 42
millió Ft-ot biztosított. A 111 X
72 méteres műfüves sportpálya
műfű burkolatát az uniós szabványoknak megfelelően, speciális
rétegezettséggel alakították ki.
A 60 mm szálhosszúságú műfű
szőnyeg a pálya teljes felületéről levezeti a vizet. A lefektetett
szőnyeget két rétegben száraz
kvarchomokkal és gumi-granulátummal töltötték fel. A beruházás
részeként elkészült a labdarúgóháló és tartószerkezet, valamint
a teljes világítás.

Recept

Mákos bejgli

A karácsony elmaradhatatlan íze!
Hozzávalók:
A tésztához
50 dkg liszt
25 dkg vaj
3 tojás
2 dkg élesztő,
1 teáskanál porcukor
1,5 dl tejföl, csipet só
A töltelékhez
25 dkg darált mák
20 dkg porcukor
0,5 dl tej
1 citrom reszelt héja
fél rúd vanília
1 dl rum

Elkészítés:
Az összemorzsolt élesztőt a
langyos, cukros tejben felfuttatjuk. Egy nagyobb tálba szitáljuk
a lisztet, hozzáadjuk a puha vajat,
a tejfölt, a felfuttatott élesztőt a
tejjel, pici sót, és alaposan összedolgozzuk. Ha a tészta már elválik
a táltól, akkor négy cipóra osztjuk,
és legalább 3-4 órát pihentetjük
hűvös helyen vagy a hűtőben.
Elkészítjük a máktölteléket is:
egy edénybe tesszük a mákot, a
cukrot, hozzáadjuk a vaníliarúd
kikapart belsejét, a reszelt citrom-

héjat és a rumot, majd a tejet is.
Összekeverjük, és néhány percig
lassú tűzön, folyamatos kevergetéssel főzzük. Hagyjuk kihűlni.
A megkelt tésztacipókat téglalap alakúra ny újtjuk, megkenjük a töltelékkel úgy, hogy a
széleken 2-2 cm-t kihagyunk. A
tésztát hosszanti irányban feltekerjük és ügyeljünk arra, hogy a
hajtások a rúd aljára kerüljenek.
Kivajazott, lisztezett tepsibe helyezzük, és a tetejüket megkenjük
tojássárgájával, ha megszikkadt,
átkenjük a villával fellazított to-

jásfehérjével is. A rudakat hústűvel megszurkáljuk,és 180 fokra
előmelegített sütőben 35-40 perc
alatt aranyszínűre sütjük. A tepsiben hagyjuk kihűlni, majd ujjnyi
vastag szeletekre vágjuk.

