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milliárd forintból megvalósuló, régóta húzódó szegedi szuperlézer beruházás,
amely akár ezer új munkahelyet is teremthet.
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Fejlesztések a Kistérségben
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Simicz József 1945. február
23-án született Mórahalmon. Az
általános iskolai tanulmányait
Zákányszéken végezte el. – Édesapám 1945 előtt napszámos, édesanyám pedig cseléd volt. Szegényparaszti családból származtunk
a három idősebb testvéremmel,
akik sajnos már nem élnek. 1959ben költöztünk Szőregre. A szüleim tisztességre, munkára, és arra
neveltek, hogy mindig segítsek a
szegényeken – kezdett élete történetébe Simicz József, aki HódFolytatás a 6. oldalon

* Kutatási módszertan: a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszéke közvélemény-kutatás keretében 1029 szegedi véleményét kérdezte meg 2013. március 14. és
április 17. között.

Március végén vehették birtokba a városlakók a
730 millió forintból teljesen megújult Dugonics és
Árpád teret. A város új nappaliját néhány hét alatt
belakták a szegediek. A tér – a zenélő szökőkúttal
és a krátert formázó új közösségi térrel – hamar a
fiatalok és az idősebbek kedvenc találkahelye lett.
– A tanulás is jobban megy itt,
kinn a téren – mondták vizsgára készülő egyetemisták a június eleji napsütésben. A krátert
formázó új közösségi tér szinte

napok alatt fiatalok kedvence
lett. A nagyáruház előtti parkolók helyén elkészült kavics alakú
mélyedésben található szökőkút
a kánikulai napokon vízpárát is

Fejlesztések a Kistérségben

Látogatóközpont épül

szór a levegőbe, de napvitorlák is
igyekeznek majd kellemesebbé
tenni a hely klímáját.
A megfiatalodott téren ismét
nag y népszerűségnek örvend

a néhány éve teljesen felújított,
most apróbb ráncfelvarráson
átesett zenélő szökőkút, amely
Magyarországon is egyedülálló
hangulatot varázsol az időköz-

ben faltól falig megújult Dugonics
téren. Míg az idősebb generáció
inkább a Dugonics szobor közelében, a megnövekedett zöldfelület

Folytatás a 2. oldalon

Oktatás

Szegeden nincs nyertese

az államosításnak

Nehézkesen, rosszul működik a január óta fennálló új oktatási rendszer Szegeden
– mondta Botka László polgármester, aki szerint kiszolgáltatott és bizonytalan a
pedagógustársadalom. A polgármester úgy véli, egy pillanat alatt tették tönkre
a hosszú évek alatt kialakított rendszert.

Újszentivánon

Botka László: Nehézkesen,
rosszul működik az új
oktatási rendszer

Az év végére készülhet el Újszentiván legújabb közösségi tere, a település látogatóközpontja. A falu határában épülő komplexum méltó teret biztosít majd a
település művészeti, társadalmi és közösségi életének.
Folytatás a 3. oldalon
Szolgáltatás

Új vízszolgáltató hat
Csongrád megyei településen

Május végén született meg a megállapodás hat település polgármestere és az
Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója között, mely alapján szeptembertől Újszentivánon,
Tiszaszigeten, Kübekházán, Deszken, Zsombón és Röszkén ez a cég lesz az ivóvízszolgáltató az eddigi TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft. helyett. Erre
a változásra az új víziközműtörvény miatt volt szükség.
Folytatás a 3. oldalon

Januárban állami fenntartásba kerültek az iskolák. Az eltelt
időszak tapasztalatairól Botka
László polgármester számolt be
előterjesztésében a legutóbbi
szegedi városi közgyűlésen. Az
év elején 19 szegedi általános
iskola, három gimnázium, egy
kollégium (5 tagintézménnyel), a
zeneiskola, valamint 4 szakkép-

ző iskola (12 tagintézménnyel)
került állami kézbe. Az intézményekből összesen 2151 dolgozó
– pedagógusok, nevelő-oktató
munkát segítők és a szakképző
iskolák esetén a technikai dolgozók is – került a Klebelsberg
Intézmény fenntartó Központ
(KIK) foglalkoztatásába. A korábban egy kézben lévő feladatok

az új rendszerben négy helyre
kerültek – tankerület, járási hivatal, megyei kormányhivatal,
és maradtak feladatok az önkormányzatnál is. A polgármester azt
hangsúlyozta, Szegeden nincsenek nyertesei az oktatási-nevelési
intézmények államosításának.
Az év végi kapkodás után csős
Folytatás a 2. oldalon
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Hamar belakták a szegediek

a város új nappaliját


Folytatás az 1. oldalról
modern utcabútorain üldögélve
igyekszik élvezni a nyár eleji napsütést, addig a diákok és szerelmespárok a szökőkút kör alakú
padkáit foglalják el.
A tervezők gondoltak a látássérültekre is, amikor elhelyezték a

felújított teret és környékét ábrázoló domborműves térplasztikát,
amelyen Braille-írással is feltüntették a tér egyes építészeti elemeit. A térplasztika azóta nemcsak a
látássérültek, de a kisgyermekek
kedvence is lett: az apróságok
igyekeznek a kezükkel is meg-

tapasztalni, amit a szemükkel
látnak.
A teljesen megfiatalodott tér
kiváló rendezvényhelyszínnek
is bizonyult az elmúlt hetekben.
Június elején írók, költők és
köny vkereskedők népesítették
be a díszburkolattal kirakott teret.

Egy héten keresztül a Dugonics és Árpád tér adott otthont az
Ünnepi könyvhét programjainak.
A könyves sátrakban kiadók, terjesztők, könyvesházak kínálták az
olvasnivalót. A megszépült téren
helyet foglalva a legtöbben azonnal bele is lapoztak a könyvekbe.
Május végén hagyományteremtőnek szánt, mégis rendhagyó
programnak is helyet adott a Dugonics tér: élő sakkháborút vívtak
szegedi középiskolások a zöld
gyepen felállított óriás sakktáblán. A viadalon Antal Tibor Kende
15 éves korosztályos világbajnok
ifjú sakkozó Szalay Istvánnal, Szeged korábbi polgármesterével is
összemérte sakktudását: a fiatal
diák és az egykori politikus végül
kiegyezett egy döntetlenben.

Oktatás

Közélet

Szegeden nincs nyertese Az ismerős és

az államosításnak


Folytatás az 1. oldalról
tül jöttek a problémák, ami nem
csoda, hiszen a köznevelésről és
a szakképzésről szóló törvényt
többször is módosították az elfogadása után. A számos ötletszerű módosítás követhetetlenné és
végrehajthatatlanná tette, teszi
a jogszabályokat. Botka szerint
a kapkodva meghozott módosítások egyik példája az idei első
osztályos beiratkozás. Bár másfél
éve – a köznevelési törvény elfogadása óta – előre látható volt a
létszámnövekedés, az amúgy is
folyamatos lemaradásban lévő
oktatási államtitkárság csak késve reagált a nyilvánvaló tényekre,
és olyan időpontban fogadta el a
parlament a maximális létszám
túllépésének lehetőségére vonatkozó törvénymódosítást, amikor a
tanulók kiértesítése már megtörtént. Botka László minderről azt
mondta a közgyűlésen a fideszes
véleményekre reagálva, hogy az

első osztályos beiratkozásnál
történt káosz nem marginális
probléma! Hangsúlyozta, a tankerület nem más, mint postafiók,
nincs döntési jogköre, minden
a budapesti központban dől el.
Kiszolgáltatott és bizonytalan lett
a pedagógustársadalom.
A polgármester szerint jellemző
az egész folyamatra, hogy az átadás-átvétel – nem igazán részletes – szabályait tartalmazó átvételi
törvényt 2012. december 7-én (!)
hirdették ki. A szakmailag előkészítetlen, késve megjelent jogszabály december 15-i (!) határidőt
tartalmazott az önkormányzat
és a KIK közötti átadás-átvételi
megállapodás megkötésére, amely
betarthatatlan volt. Valamennyi
jogszabály közös jellemzője, hogy
elfogadásuk előkészítetlenül, érdemi viták és szakmai egyeztetések
nélkül, erőből történt. A kormány
nem vette figyelembe az eltérő
települési sajátosságokat, nem

konzultált sem a szakmai, sem
a szülői, sem az önkormányzati
érdekképviseleti szervekkel, így a
közoktatási rendszer átalakítása,
államosítása a benne résztvevők
megkérdezése nélkül zajlott, holott mintegy 1 millió diákot és 120
ezer pedagógust, munkavállalót
érint.
A K IK szegedi tanker ület
két hónapig nem rendelkezett
számlaszámmal, nem működött
a pénzügyi rendszere, az intézményvezetők arra kényszerültek,
hogy saját pénzükből fizessenek
posta- és egyéb költségeket, mert
a tankerület ezek kifizetését sem
tudta biztosítani. Két hónap elteltével tisztult valamelyest a kép,
de továbbra is maradtak vitatott
kérdések az önkormányzat és a
szegedi tankerület között a finanszírozást illetően. Ilyen például
a vezetékes telefonok forgalmi
költségének megosztása, a kollégiumi ág yneműk mosatása,
pótlása, az idegen nyelvi lektor
lakásának bérleti költsége vagy
a sérült gyermekek iskolába történő buszos szállítása. Ráadásul
egy iskola életében számos olyan
rendezvény, esemény, feladat van,
amelyhez kapcsolódó kiadások
egy részének finanszírozása jelenleg nem biztosított (például
családi nap, tanulók jutalmazása,
iskolai bálok, tanítási időn kívül
eső sportfoglalkozások).
Az új oktatási rendszer túlcentralizált, nem helyben, hanem a
fővárosi központban döntenek
minderről. A polgármester példaként említette, míg korábban
konszenzusos alapon választotta

meg a városi közgyűlés az iskolaigazgatókat, most a miniszter
nevezi ki a direktorokat, akik
az új rendszerben elveszítették
munkáltatói jogaikat. Íg y az
igazgató a munkatársai, kollégái
megválasztásánál, felvételénél
csak javaslatot tehet a tankerület
vezetőjének a pedagógus alkalmazására. A tankerület vezetője
továbbítja a javaslatot Budapestre
a KIK elnökéhez, akinek ezt nem
kötelező figyelembe vennie, dönthet úgy, hogy más pedagógust
vegyenek fel az iskolába, ne azt,
akit az igazgató javasolt. Egy 120
ezer pedagógust foglalkoztató
mamutszervezetnél ez az ügymenet elképzelhetetlenül lassítja
az oktatói munka színvonalas
elvégzését. Ugyanígy a javítások, karbantartások menete is
lelassult, példaként említette a
polgármester a januárban kitört
tornatermi ablakot, amit márciusban cseréltek ki.
Botka László úgy összegzett,
hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezetben bizonytalanok a szülők, a pedagógusok és
az igazgatók is. A város, a helyi
közösség elveszítette közvetlen
kapcsolatát az intézményekkel,
a rendszer irányítása egy távoli
központba került, amely nem
érzékeny a helyi igényekre, elvárásokra. Merev, rugalmatlan
és egyáltalán nem tudja kezelni
a helyben felmerülő, gyors megoldást kívánó problémákat. Egy
hosszú évek alatt – egymás véleményét meghallgatva – kialakított rendszert tettek tönkre szinte
egy pillanat alatt.

az ismeretlen

trafikos

Tiszaszigeten postán, Dócon mozgó
dohányboltban lehet majd cigarettát venni
24 – nem óra, hanem trafik. Ennyi nemzeti dohánybolt
nyílhat július 1-jével a Szeged környéki kistelepüléseken. Algyőn például döntő befolyása lesz a dohányellátására Herczeg József polgármester családjának.
Ugyanakkor akad olyan vállalkozó, Haddad Samir,
aki bár öt trafikot is nyithat, eddig ismeretlen volt az
adott településen.
Megnéztük, hogy hol, mennyi
trafik nyílik a Szeged környéki településeken. Eddig a helyi
nagy- és kisboltokban, különböző ivókban és kocsmákban is
meg lehetett venni a cigarettát,
július 1-jével azonban már csak
a nemzeti dohányboltokban lehet dohánytermékeket vásárolni. Algyőn döntő befolyása lesz
Herczeg József polgármester

családjának a dohányellátására, ugyanis a település három
trafikjából kettőt a felesége, egyet
pedig a lánya nyert meg 20 évre a koncessziós pályázaton. A
polgármester úgy nyilatkozott a
sajtónak, hogy húsz éven át „vendéglátóztak”, így ismerős számukra a téma, van tapasztalatuk
boltok, kereskedelmi egységek

Folytatás az 3. oldalon
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Szolgáltatás

Látogatóközpont épül Új vízszolgáltató hat
ÚJSZENTIVÁNON Csongrád megyei településen


Folytatás az 1. oldalról
A minteg y 550 nég yzetméteres k iállítótér eg yedülálló
építmény lesz Újszentivánon
- fogalmazott a polgármester.
Putnik Lázár örömmel számolt
be a településen zajló építkezés
menetéről, a ház fontosságáról.
A közösségi tér megépítéséhez
európai uniós pályázatot hívtak
segítségül. Újszentiván Község
Önkormányzata Gottlob Község
Önkormányzatával közösen a
Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program keretében több mint 380 ezer
eurós támogatást nyert a program
keretében létrejött fejlesztésekre.
A projekt célja a határon átnyúló
kapcsolatok erősítése kihasználva a helyi adottságokat. A
beruházásoknak köszönhetően
lehetővé válik környezetvédelmi,
szabadidős és kulturális programok megvalósítása is.
A projekt nagyobb részben építési, felújítási költségeket tartalmaz, így jöhet létre a Látogatóközpont- mondta el a polgármester,
amikor a pályázat részleteiről
kérdeztük.
Putnik Lázártól megtudtuk,
hogy Gottlobon a régi mozi épületét újítják fel.
Miért tartja fontosnak a Látogatóközpont építését?
Újszentivánon a Sportcsarnokon kívül nincs olyan közösségi
tér, amely egyszerre akár több
száz ember befogadására alkalmas lenne. A csarnokban pedig
nem lehet kiállítást, tárlatot szervezni, így örömmel fogadtuk ezt
a lehetőséget. A pályázat ugyan
tartalmaz 5% önerőt, amelyet a
településnek kell finanszírozni,
de úgy gondolom, megéri a befektetést a most épülő ház. Az 550
négyzetméter alapterületű komplexumban 390 négyzetméteres,
egybefüggő kiállítóteret alakí-



tunk ki, míg a fennmaradó 160
négyzetméteren melegítőkonyha,
ruhatár és mosdóhelyiség épül.
A pályázat része - a közösségi
tér kialakítása mellett - a két települést összekapcsoló kulturális
programok szervezése is.
Milyen meghívást kaptak,
és Újszentiván mivel készül a
gottlobiak számára?
Kultúra és gasztronómia, talán
ez a két kifejezés az, ami a legjobban összefoglalja a települések
közötti kapcsolatot. Kölcsönös
érdekünk, hogy egymás kulturális egyesületeit bemutassuk
egymásnak, illetve a települések
által szervezett fesztiválokon is
nagy örömmel veszünk részt. A
gottlobi asszonyok például rendszeresen eljönnek az Újszentiváni
Rétesfesztiválra, amelyen mindig
dobogós helyen végeznek a különlegesen finom süteményeikkel. Az
újszentivániak pedig a gottlobi
dinnyefesztiválon szokták ellesni,
mi minden is készülhet a lédús,
nyári gyümölcsből. Természetesen a gyerekekre is gondoltunk
a pályázat beadásakor, terveink
között szerepel különféle táborok
szervezése, ahol a román fiatalok
nemcsak Újszentivánt, hanem
Szegedet, Csongrád megyét, sőt
egész Mag yarországot megismerhetik eg y-eg y kirándulás
alkalmával.
Úgy fogalmazott, hogy „a beruházásoknak köszönhetően lehetővé válik környezetvédelmi,

szabadidős és kulturális programok megvalósítása is”. Mit ért
pontosan ez alatt?
A környezetvédelem kapcsán
rengeteg olyan téma van, ami
címet adhat egy-egy időszakos
tárlatnak. Nem csak fotókat lehet bemutatni, hanem például a
környezetvédelemmel foglalkozó
szervezetek munkáját is. Így például a Szegedi Vadaspark, vagy
a Füvészkert mindennapjait, de
tervezzük a Szegedi Tudományeg yetemen látható időszakos
tárlatokat is Újszentivánra hozni. Aktuális kérdés a szelektív
hulladékgyűjtés problémája. Az
uniós elvárásoknak, miszerint a
háztartási szemetet szelektíven
kell a jövőben gyűjteni, nehéz
úgy megfelelni, hogy az alapvető szabályokkal nem vagyunk
tisztában. Úgy gondolom, a gyerekeknek és általuk a szülőknek
hamarabb el tudjuk juttatni az
ezzel kapcsolatos információkat
egy kedves, szemléletes kiállítással, mint mondjuk szórólapokon
keresztül- tette hozzá Putnik Lázár polgármester.
A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, az Európai
Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia
társfinanszírozásával. A pályázat
egy év múlva, 2014 júniusában
zárul.

Folytatás az 1. oldalról
Csák Gyula, az Alföldvíz Zrt.
vezérigazgatója az aláírási ceremónia után elmondta, a szerződéskötés után több hónapos
procedúra veszi kezdetét, mivel
a megállapodásokat még be kell
nyújtani az Energetikai Hivatalhoz, ahol ellenőrzik azokat. Az
előzetes elképzelések szerint a
jóváhagyást szeptemberre kaphatják meg, és akkor kezdik meg
a szolgáltatást ezeken a településeken.
A vezérigazgató elmondta, addig a régi szolgáltató, a TMV Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető
Kft. munkatársaival előkészítik
az üzemeltetési feladatok átvételét, hogy minden zökkenőmentesen menjen majd. Kiemelte, a
cél az, hogy a fogyasztók ebből a
váltásból szinte semmit ne érezzenek meg. Miután megkapja
az Alföldvíz Zrt. az engedélyt a
hivataltól, valamennyi fogyasztót
megkeresik majd, és tájékoztatják őket a változásokról.
Csák Gyula hangsúlyozta, az
ügyintézés megkönnyítése érdekében a váltás után is fenntartják
majd a szegedi ügyfélszolgálati irodát, valamint egy területi
központot is létrehoznak, mivel
a helyi ügyeket csak helyben lehet jól megoldani és kezelni. Azt
is hozzátette, senki sem veszíti

Közélet

el a munkahelyét, mivel a TMV
Kft. víziközmű-szolgáltatásban
dolgozó munkatársait átveszik.
Erről valamennyi érintettel külön
egyeztetnek majd.
A vezérigazgató kiemelte, nem
„elfoglalni” jöttek a településeket,
hanem magas színvonalú szolgáltatás kívánnak nyújtani. Közel 70
településen vannak már jelen, az
új csatlakozók is ugyanazokkal a
feltételekkel lesznek a cég partnerei, mint a régebbiek. A váltás
következtében a vízdíjak sem
változnak majd - hangsúlyozta.
Csák Gyula elmondta, a közművek, a csatornahálózatok az
önkormányzatok tulajdonában
maradnak, az Alföldvíz Zrt. ezek
üzemeltetési jogát szerezte meg.
A szolgáltatás magas szintű teljesítése érdekében azonban
különféle eszközök, szivattyúk,
gépek, berendezések is szükségesek, amelyeket már a cégnek
kell biztosítania. Az ésszerűség
azt kívánja, hogy ezeket a régi
szolgáltatótól, a TMV Kft-től vegyék át. Az elképzelések szerint
ez vagy adás-vétel, vagy bérlés
útján történik majd, az egyeztetések ebben a kérdésben is
megkezdődtek már – tette hozzá. Arra törekszenek, hogy olyan
megállapodások szülessenek,
amelyek minden érintett félnek,
az Alföldvíz Zrt-nek, a TMV Kft-

nek és az önkormányzatoknak
is megfeleljenek.
Az csatlakozó 6 településsel az
Alföldvíz Kft. három megyében
– Bács-Kiskun, Békés és Csongrád – közel fél millió embernek
szolgáltat majd.
Terhes Csaba, a TMV TiszaMaros Víziközmű Üzemeltető Kft.
ügyvezetője elmondta, a cég csak
a víziközmű-szolgáltatást adja át,
a többi kivitelezői és beruházási
tevékenységét – a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján
– a cég folytatja, hisz abban is
jelentős eredményeket értek el.
Borbásné Márki Márta, Röszke
polgármestere az aláírást követően elmondta, a települések
korrekt partnerséget várnak a
cégtől mind a lakosság, mind az
önkormányzatok felé. Reményét
fejezte ki, hogy egy hosszú távú
együttműködés születik, amelyben mind a két fél megtalálja a
számítását.
Király László, Deszk polgármestere abban bízik, hogy ez a
„házasság” olyan lesz, mint egy
régimódi házasság, amikor valamilyen külső behatás hatására
állt össze az ifjú pár, de aztán
kialakult a szerelem. Kiemelte,
a régi szolgáltató, a TMV Kft.
igen magas színvonalon látta el
a munkát, és ugyanezt várja majd
el az új cégtől is.
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Nyári táborok
Az ismerős és az
ismeretlen trafikos Deszken


Folytatás a 2. oldalról
működtetésében. Bordányban a
lakosságszám alapján két trafikot
engedélyez a törvény.
Az egyik trafikot egy helyi vállalkozó, Ráczné Tanács Aranka
az általa üzemeltetett Kossuth
utcai CBA bolt épületében, az
utcafrontra nyitott ajtóval üzemelteti majd – mondta Tanács
Gábor polgármester. A település
vezetője így folytatta: – A másik
vállalkozóról nem sokat tudunk,
nem bordányi. Haddad Samir a
neve. Vele kapcsolatban azt tudjuk, hogy talán a másik nagy ABC,

a Honvéd utcai COOP üzlet raktárhelyiségéből kialakított üzlethelyiséget bérli majd, itt is az
utcafrontra nyitnak egy ajtót, ő
itt működteti vállalkozását. Azt
nem tudom, hogy pontosan meg
tudják-e nyitni a dohányboltokat
a júliusi határidőre – fogalmazott
Tanács Gábor.
Haddad Samir neve más településeken is felbukkan. A férfi
Domaszéken, Ásotthalmon, Mórahalmon és Röszkén is nyithat
egy-egy trafikot. Szegeden 86,
a városkörnyéki településeken
összesen 24 trafik nyílhat július

1-jével. A Szeged környéki települések közül a legtöbb trafik
Sándorfalván nyílhat, összesen
négy. Kübekházán, Újszentivánon
és Tiszaszigeten viszont csak egyegy dohánybolt nyithatja meg
kapuit. Tiszasziget érdekessége,
hogy itt a posta épületében működik majd a nemzeti dohánybolt.
A településen Kószó Csaba nyerte
el a dohányárusítási jogot. A férfi
négy éve közbeszerzési eljáráson
szerezte meg a posta üzemeltetési
jogát Tiszaszigeten és Újszentivánon. Újszentivánon Kószó
Mihály nyerte meg az egyetlen

koncessziót trafikra, de ő – Kószó Csaba elmondása szerint –
csak a névrokona. Július 1-jétől
szombaton reggel 8 órától 12-ig
nyitva tart a posta és a dohánybolt
Tiszaszigeten.
A 800 lelket számláló Dócon
egyetlen vállalkozó sem adott
be pályázatot, így községünkben nem lesz trafik a jelenlegi
helyzetben – mondta Tóth Margit
dóci polgármester. Én azt tartom
valószínűnek – fogalmazott a településvezető –, hogy Dócon a
mozgó dohányboltban lehet majd
vásárolni cigarettát.

KÁCIÓ, AKÁCIÓ, VAKÁCIÓ! Az
iskolai táblákon díszelgő betűk
jelzik, hogy megkezdődött a nyári
szünet, amelyet minden gyermek
oly régóta és oly nagy örömmel
várt. A szülők lelkesedése már

nem biztos, hogy ilyen felhőtlen,
hiszen azokban a családokban,
ahol anya és apa is dolgozik,
nehéz megoldani a gyermekek
felügyeletét két és fél hónapon

Folytatás az 5. oldalon
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A szegedi lézerközpont lesz az ország
legerősebb épülete

Második fázisba ért a 61 milliárd forintból megvalósuló,
régóta húzódó szegedi szuperlézer beruházás, amely akár
ezer új munkahelyet is teremthet. Az Európai Bizottság
előtt van az ELI-ALPS pályázati anyaga, így ősszel előreláthatólag megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok
– jelentették be egy tudományos konferencián május
végén a Tisza-parti városban.

B. Nag y László meg yei kormánymegbízott a sajtótájékoztatóval egybekötött konferencián
kiemelte, az ELI olyan jelentőségű, mintha Szent-Györgyi Albert
reinkarnálódna technológiai formában. Szerinte az ELI befektetőket vonz, akik munkahelyeket
teremtenek. Szeged így, a tudományos eredményei révén válhat
a régió központjává – jelentette ki
a jobboldali politikus.
A z Európai Unió 2009-ben
döntötte el, hogy Szegeden építi
meg Európa új, legmodernebb
lézerközpontját. A 2010-es választási kampányban viszont B. Nagy
László fideszes polgármesterjelölt
és Kósa Lajos, a párt ügyvezető
alelnöke közös sajtótájékoztatón
„szélhámosságnak” nevezték az
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ELI: technológiai reinkarnáció vagy „szélhámosság”?
ELI-t: „A szegedieket alaposan átverte a Bajnai kormányzat a szuperlézerrel kapcsolatban, ehhez
asszisztált Botka. Kiderült: az EU
semmilyen támogatást nem ad a
szuperlézer megépítéséhez. Az is
kiderült, hogy nem egyedi berendezésről van szó, hanem olyanról,
amit a csehek és a románok is
fognak építeni.”. Ezt követően a
Fidesz kormány másfél évre leállította a projektet, végül – brüsszeli
nyomásra – döntés született arról,
hogy mégis csak megvalósul Szegeden Magyarország legnagyobb
beruházása.
A lézerközpont Szeged külvárosában, az egykori szovjet laktanya
területén épül meg, ahol már lő-

szermentesítettek, eltávolították
a cserjéket, valamint elvégezték
az infrastruktúra előkészítését is.
A lézerberendezésekre vonatkozó
közbeszerzések nyáron indulhatnak el.
Mag ya rország legerősebb
épülete összesen 823 cölöpön áll
majd. A termikus stabilitás eléréséhez fontos a rezgésmentesítés,
hiszen a szuperlézer kutatóközpont alatt semmilyen rezgés nem

lehet, ezért van, ahol 45 méter
mélyre kell lefúrni.
A teljes kutatóközpont 24 ezer
négyzetméteres lesz, ebből a Fekete Doboz névre keresztelt főépület 6200 négyzetmétert tesz
ki. Az egész komplexum energiaigénye 50 megawatt, ebből
legalább 50 kilowattot megújuló
energiaforrásból fedeznek majd,
használnának például termálvizet és napkollektorokat is.

Két év alatt épül fel
Az ELI lézeres kutatóközpont a tervek szerint 2015-re épül fel.
Akkorra elkészül a lézertechnológia beépítésének egy része is,
és indulhat a kutatómunka. A nemzetközi tudóscsoport munkáját segíti, hogy a lézertechnológia fejlesztése 2018-ig tovább
folytatódik.

Fejlesztések a Kistérségben

Szeged és a Tisza
Sándorfalván új találkozása
Ivóvízhálózat-fejlesztés

Ásványvíz minőségű, egészséges ivóvíz folyik majd a
csapokból Sándorfalván ősztől, októberben ugyanis
befejeződik az ivóvízhálózat fejlesztése a településen.
A projekt keretein belül olyan
víztisztító technológia telepítése
valósul meg, amely lehetővé teszi
az európai uniós határértékeknek
is megfelelő víz szolgáltatását.
Ehhez a tisztító technológia
telepítésén kívül szükség van
részleges ivóvízhálózat- tisztításra, valamint ülepítőmedence
és iszapsűrítő építésére is.
A polgármester mérföldkőnek
nevezte az április végén indult
beruházást, amely az ivóvízellátás biztonságát is növeli. Kakas
Béla elmondta, az európai uniós
pénzből megvalósuló, közel 208
millió forintból kialakított új víztisztító oxidációval távolítja el a
szennyező anyagokat a vízből.
Habár az ivóvíz arzéntartalma
is okozhat egészségkárosodást,
a szakemberek szerint jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a

mangán, az ammónium és a vas
kivonására, illetve egészségügyi
határérték alá szorítására. Kakas
Béla szerint a jelenlegi kutakkal a
nyári vízcsúcsigényt sok esetben
nem tudja a település kiszolgálni,
a szolgáltatott ivóvíz minősége
pedig nem felel meg a vonatkozó
szabályoknak: túl sok benne a vas
és az ammónium.
Évtizedekkel ezelőtt egy artézi kút működött Sándorfalva
főterén, ahonnan kannákban
hordták a vizet a helyi lakosok.
Az a víz megfelelt az előírásoknak,
bár tartalmazott vasat, mangánt,
ammóniumot is. A probléma a
szakemberek szerint akkor kezdődött, amikor az ivóvizet csőhálózatba vezették, és klórozták. A
beruházást lebonyolító Aquaplus
Kft. tulajdonosa, György Zoltán
azt ígérte, a településen iható,

egészséges, a szervezetre ártalmatlan viz folyik majd a csapokból a beruházást követően.
A technikai részleteket hangsúlyozva a cégvezető elmondta, a
vízből oxidációval távolítják el a
szennyező anyagokat, majd a hálózatba vezetés előtt kavicson és
aktív szénen is átszűrik, emellett
harmadára csökken a hozzáadott
klór mennyisége is.
Mindezzel eg yidőben megkezdődik a szenny vízberuházás kivitelezése Sándorfalván
és Szatymazon. A csaknem ötmilliárd forintos összköltségű
projektnek köszönhetően a két
Csongrád megyei település között 2014 elejére korszerű tisztítómű épül, az év végéig pedig csaknem 100 kilométernyi csatornát
fektetnek le az alföldi városban.
A két település között félúton biológiai szenny víztisztító telep
épül, melyben a tervek szerint
a jövő év tavaszán el is kezdődhet a próbaüzem. A beruházás
összesen 13 ezer embert, minteg y 3800 lakóeg ységet érint.
A környezetvédelmi fejlesztés
költségeiből több mint 4 milliárd
forintot uniós támogatás fedez.
Az önerő egy részének összegyűjtéséhez – lakástakarék-pénztári
konstrukcióval – öt éve hozzákezdtek Sándorfalva és Szatymaz
lakói, az önkormányzatok pedig
jelenleg is keresik a pályázati
forrásokat, hogy tovább csökkentsék a településekre háruló
költségeket.

Vasbeton helyett mobil partfal

A vízállásrekordokat döntő júniusi dunai árvíz ismét ráirányította a figyelmet a szegedi árvízvédelmi rendszer
tervezett fölújítására. Annál is inkább, mert a Tisza partjára
tervezetthez hasonló mobilgátakkal védekeztek Európa
több pontján, például Szentendrén is. A szegedi belváros
arculatát nagyban megváltoztató építkezések várhatóan
ősszel indulnak.
A szegedi munkálatok bár elsősorban az árvízvédelmet szolgálják, a város főutcájának mondott folyót is „közelebb” hozzák
az itt élőkhöz. Lebontják ugyanis
a Stefánián jelenleg álló vasbeton
partfalat, mely lényegében elzárta a Tiszát Szegedtől. A sétány
szintjét megemelik, és szükség
esetén erre épül majd a dunai
árvizeknél látotthoz hasonló
mobil gát. Az új védmű 11 és fél

méteres vízállásig tudja megóvni
a megyeszékhelyet. Ekkora vizet
még soha nem látott a város, de
a szakemberek szerint nem zárható ki, hogy egyszer hasonló
szintig emelkedik a Tisza.
A régi, vasbeton partfal rekonstrukciója elsősorban azért
vált szükségessé, mert az 1970-es
nagy víz után épült védmű elavult. A 2006-os rekord árvíznél
bebizonyosodott, hogy a partfal

alatt képes beszökni a Tisza a
városba. Emiatt a fölújítás részeként egy úgynevezett résfallal
megszüntetik a szivárgásokat, és
a vasbeton partfalnak a Stefánia
és az árvízi emlékmű, valamint a
Stefánia és a Bertalan-híd között
megmaradó részeit is megerősítik.
Szeged 2011-ben nyert az Európai Uniótól mintegy másfél
milliárd forintot a partfal megújítására. A hozzá rakott önrésszel
1,8 milliárdra kiegészült összegből várhatóan szeptemberben
kezdődnek meg a munkálatok a
jelenlegi védmű megerősítésével.
A Stefánia és a Huszár Mátyás
rakpar t meg újulása 2014-re
várható.
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Szabadidő
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Nyári táborok Szegeden

Augusztusban már saját
kerekén gurul

Idén sem kell unalomra panaszkodniuk a nyári szünetüket töltő szegedi és
környékbeli kisdiákoknak. A frissen megjelent Szegedi Vakáció 2013 című kicsi,
de vaskos könyvecske programok százait kínálja. A füzet ingyenes, a szegedi
kulturális és oktatási intézményekben kérhető, de elérhető interneten is a
www. agoraszeged.hu címen.

A füzetke a szegedi nyárkezdet
hagyományos, zsebben elférő kiadványa. A szegedi önkormányzat
e könyvecskében foglalja össze
évről évre a szünidei táborokat,
programokat. Ezek többségét a
Szent-Györgyi Albert Agóra és a
Somogyi-könyvtár szervezi.
A kiadvány mintegy százféle
nyári tábort kínál. Ezek nagy része térítéses elfoglaltság. A paletta
igen színes. Lesz például tűzzománcos, kukta-, bábos, biciklis,
többféle nyelvi és tudományos,
kutyás, úszó-, természetvédelmi,
sőt tőzsdetábor. A táborozáshoz

egyébként nem szükséges orvosi
igazolás, „csak” szülői nyilatko-

zat. Ez szintén letölthető a bevezetésben leírt internetes címről.
A nyilatkozatot a tábor első napján kell leadni a táborvezetőnél.
A táborokra az Agórában lehet
jelentkezni a programfüzetben
olvasható határidőkig.
A Szegedi Vakáció 2013 nem
csak a nyári táborokat gyűjti egybe, hanem számos más programot
is. A nagy fesztiválok kínálata
mellett napokra lebontva találhatók meg a kisebb, könyvtárakban,
művelődési házakban, mozikban
meghirdetett események.

Legutóbbi lapszámunkban írtunk arról, hogy „testet öltött” Szeged új trolijai
közül az első. A legfrissebb hír, hogy a járműbe rövidesen „élet” költözik, hiszen
beleszerelik az elektromos hajtást is.
Az Ikarus-Skoda Tr187 típusú
trolibusz prototípusának „kasznija” a hazai buszgyártás egykori
fellegvárában, Székesfehérváron
készült el. A szegediek szavazatai nyomán pirosra festették.
Beleszerelték az utastér elemeit,
kellékeit és a vezetőállást is. A
járművet ezután trélerre rakták,
és a csehországi Plzenbe szállították, ahol a hajtásrendszert és az
egyéb elektromos berendezéseket
szerelik bele. Az immár műkö-
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Nyári táborok Deszken


Folytatás a 3. oldalról
keresztül. Nekik kíván segíteni a Deszki Művelődési Ház és
Köny v tár, amely ing yenes táborokat, szakköröket szervez.
A programokra már most lehet
jelentkezni. Számos lehetőség
közül választhatnak az érdeklődők, lesz színjátszótábor, rajztábor, néptánc- és kézművestábor
is - tudtuk meg az igazgatótól.
Bene Ildikó elmondta, egy uniós
pályázatnak köszönhetően térítésmentesen tudja az intézmény
biztosítani a deszki fiataloknak
ezt a lehetőséget.
„Együtt a szabadidő hasznos
eltöltéséért” című projekt változatos programokat kínál a
Csongrád meg yei településen
élő fiataloknak. Lehet jelentkezni
különféle szakkörökre, kirándulásokra, táborokra, de lesznek
kézműves- és könyvtári napok.
Az európai unió által finanszírozott pályázaton közel 22 és fél
millió forintot nyert az intézmény,
amelynek köszönhetően másfél

Hamarosan kész
Szeged új trolija

A projektben együttműködő nevelési-oktatási intézmények:
„Tücsök” Óvoda (Deszk), Szent Antal Katolikus Általános Iskola
és Óvoda (Tiszasziget), Szent Antal Katolikus Általános Iskola
és Óvoda (Újszentiván), SZTEJKI Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
(Deszk), SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola (Deszk),
SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola (Szeged)
éven keresztül a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár a helyi és
környékbeli oktatási intézmények
tanulói és óvodásai számára szabadidős elfogalaltságokat kínál
és kínált az elmúlt hónapokban
is. Csak ha a közelmúlt programjait nézzük, láthatjuk, hogy az
intézmény igyekszik színvonalas
és sokrétű szolgáltatást nyújtani, és a helyi igényeket a lehető
legteljesebben kielégíteni. Tavaly ősszel két könyvtári napot
is rendeztek a helyi iskolások
számára, decemberben pedig
kézműves napon készülhettek
a gyermekek a karácsonyra. Tavasszal a Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda legkisebbjei és a Zoltánfy
István Iskola tanulói Budapesten
a Hagyományok Házában jártak,

az újszentiváni és a tiszaszigeti
általános iskola tanulói pedig egy
szegedi kiránduláson vettek részt.
Az évről évre egyre nagyobbá növő, idén már 4 kategóriában megrendezett Maros-menti Fesztivál
megszervezéséhez is hozzájárult
a projekt. Április 20-án több mint
ötven néptáncos kelt útra, hogy
részt vegyen a gálán. Mindhárom
csoport, a Csillagfürt, a Pántlika
és a Kiskaláris is kiemelkedően
szerepelt. A legkisebbek, az 1-2.
osztályosokból álló Csillagfürt
csoport az előkelő 2. helyezést
érte el ezen a rangos fesztiválon.
A tanév végeztével tehát indulnak a nyári táborok, lesz néptánc-,
színjátszó-, rajztábor az iskolásoknak, valamint kézművestábor
az óvodásoknak.

dőképes jármű előreláthatólag
augusztusban érkezik Szegedre,
de utasokat leghamarabb ősszel
szállíthat. Át kell esnie ugyanis
az előírt vizsgákon.
Az új jármű kategóriájában
a legkorszerűbb lesz. A teljes
hosszában alacsonypadlós trolit
légkondicionálóval is fölszerelik.
Akkumulátorai hét kilométeren át akkor is tovább viszik,
ha megszakad az áramellátás a
felsővezetékben, vagy forgalmi

akadályt kell kikerülni. Hossza
csaknem 19 méter, szélessége
2,5 méter, eg yszerre 124 utas
szállhat föl rá.
A szegedi 13 darabos trolibusz
flottát 2011-ben rendelte a város.
Ezzel a lépéssel jelentősen támogatta a hazai autóbuszgyárt ást.
Az új járművek a szegedi tömegközlekedés fejlesztési nagyprojekt részeként érkeznek a városba
fokozatosan, teljes létszámban
jövő őszre.

Szabadidő

Három napig mulatnak

majd Zsombón

Jó idővel és jókedvre derítő programokkal készülnek a szervezők a VII. Zsombói
Falunapokra. A június végi sokadalom ezúttal is kellemes kikapcsolódásra hívja
nemcsak a településen élőket. A három napos rendezvény programjai kicsiktől a
nagyokig, vagyis az egész családnak szólnak.
A Péter-Pál Arató Ünnep már
június 28-án megkezdődik. A
megnyitót követően a tragikus
hirtelenséggel elhunyt Mészáros
Csabára emlékeznek a helyiek a
Közösségi Házban. A Művelődési
Ház egykori vezetőjét mindenki szerette, tisztelte a településen - mondja a polgármester.
Gyuris Zsolt fontosnak tartotta,
hogy a hat éven át a falunapok
programjait is lelkesen szervező
egykori kollegájáról méltó módon
emlékezzenek meg. A pénteken
megnyíló tárlaton a legkisebbekről készült fotókiállítás mellett
megtekinthetők lesznek a Csaba
által készített plakátok is – árulta
el a településvezető.
A korábbiak mellett, vag yis
az előbb említett Közösségi Ház
és a legtöbb programnak helyet
adó Sportpálya mellett eg y új
helyszínnel bővül a paletta, a
Piactéren diszkó és koncertek
szórakoztatják majd a fiatalokat.
Szombaton a szokásos zenés
ébresztőt követően már kilenc

órakor kezdetét veszi a pörköltfőző verseny, hiszen a jó munkához idő kell - vallják a helyiek.
A finomságok várhatóan délre
készülnek el, így amíg a látogatók az ebédjüket fogyasztják, a
fogatosok ismét bekötik a lovaikat
a kocsik elé, hiszen a zsombói
falunapok alatt bárki körbekocsikázhatja a települést. Természetesen a fogathajtók bemutatóval,
akadályhajtással is kedveskednek
a helyieknek.
Szombat délután a minteg y
ezer főt befogadó rendezvénysátorban néptánc csopor tok
szórakoztatják a kilátogatókat,
ugyanitt este Solymos Tóni és
Kocsis Tibor ad majd fergeteges
koncertet.
A Falunapok leglátványosabb
része a szántás, aratás bemutatása lesz - mondja a polgármester. A
Péter-Pál Arató Ünnepen a helyiek
kivonulnak a gabonaföldekre,
ahol a kézi aratás, cséplés, szántás technikáját mutatják be. Ezt
követőn hajnalig tart a mulato-

zás- reméli Gyuris Zsolt, akitől
megtudtuk, hogy a talpalávalót
ezúttal a Jaffa Trió húzza majd.
Vasárnap délelőtt az ünnepi
szentmisét követően, a közösségi házban a helyi asszonyok
sütik a finomságokat. Az éhes
vendégeket forró cipó és kalács
várja, miközben a bátrabbak vért
is adhatnak a kitelepült véradó
állomáson.
Má r ha g yomá ny, hog y a
zsombói falunapok keretében
rendezik meg a motoros találkozót a településen. Nem lesz ez
másképpen idén sem, vasárnap
délelőtt közel kétszáz két-, és háromkerekű robog át a főtéren és
motoros parádé keretében mutatja be büszkeségét.
A g yerekeket a hét végén a
kézművesfoglalkozások sora várja, míg a felnőttek vasárnap este
Oszvald Marika operett műsorát
követően Kovács Kati koncertjén
táncolhatnak.
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KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS: STABIL Brunszvik Teréz-

MSZP-S TÖBBSÉG KELLENE!
Botka László polgármester vezette stabil MSZP-s többségű
képviselőtestülete lenne Szegednek egy most vasárnapi
választás után – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.

A harmadik cik lusát töltő
szocialista polgármester, Botka
László évről évre rendre egyre
magasabb „osztályzatot” kap egy
ötfokozatú skálán a szegediektől.
Míg 2008-ban 3,68-at, 2009-ben
már 3,75-öt ért el a városvezető,
addig az idén 3,98-ra kúszott fel
az elégedettségi mutató az ötfokozatú skálán.
A polgármester munkájával a
megkérdezett szegediek 72 százaléka elégedett, 17,9 százalékuk
gondolja úgy, hogy egyszerre elégedett is, meg nem is, és mindössze 10 százalék válaszolt úgy,
hogy elégedetlen. Az adatok azt
mutatják, hogy a polgármester
elfogadottsága idén a legnagyobb
az elmúlt tíz évet tekintve.
A szegedi városvezető támogatottsága évek óta kiemelkedően

magas. A 2010-es önkormányzati választások során a hivatalos
adatok szerint Botka Lászlóra 32
ezer 187 szegedi adta a voksát, ez
a választáson megjelent szavazók
52,51 százaléka volt. A 20 egyéni
képviselői körzetben választást
nyert 11 Fidesz-KDNP-s jelölt
összesen 15 ezer 680 szavazatot
kapott a szegediektől: a felénél
is kevesebbet, mint Botka László
egyedül.
A közvélemény-kutatás készítői
arra is kíváncsiak voltak, hogy
egy most vasárnapi önkormányzati választás során a részvételüket biztosra ígérő pártot választók
milyen összetételű közgyűlésre
szavaznának. A válaszokból az
derül ki, hog y stabil MSZP-s
többsége lenne egy Botka László vezette közgyűlésnek. A megkérdezettek 48,8 százaléka adná
voksát a szocialisták jelöltjére. A
Fidesz-KDNP 34,1 százalékkal
kisebbségbe szorulna a 29 tagú
közgyűlésben. Ez is jelzi, hogy
a legtöbb szegedi elégedetlen a
jobboldal tevékenységével.
Szeged Magyarország egyetlen olyan nagyvárosa, amelynek
lakossága az elmúlt évtizedben
nem csökkent, hanem növekedett. Ezt a demográfiai tendenciát
igazolja az egyetem felmérése is:
10-ből 9 szegedi szeret itt élni.

A SZEGEDIEK VÉLEMÉNYE

SZEGED AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN 10-BÕL 9 SZEGEDI
TOVÁBB FEJLÕDÖTT

SZERET A VÁROSRÉSZÉBEN
ÉLNI

Ön szerint az utóbbi
egy-két évben
Szeged fejlõdött-e
vagy sem?

85,3%

10,3%

4,4%

fejlõdött

stagnált

romlott

Mennyire szeret
az adott
városrészben
élni?

88,8%

7,0%

4,2%

szeret

is-is

nem szeret

72% ELÉGEDETT

MENNYIRE ELÉGEDETT

SZEGED

KÖZBIZTONSÁGÁVAL?

BOTKA LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

MUNKÁJÁVAL

51,5%

37,0%

11,5%

elégedett

is-is

elégedetlen

Ön mennyire elégedett
a polgármester
munkájával?

71,6%

17,9%

10,5%

EGY MOST elégedett is-is elégedetlen
VASÁRNAPI VÁLASZTÁS UTÁN

AZ MSZP TÖBBSÉGBEN LENNE A KÖZGYÛLÉSBEN
Egy most vasárnapi önkormányzati
választáson melyik párt jelöltjére szavazna?
(részvételüket biztosra ígérõ pártot választók)

48,8% 34,1%

5,8%

5,0%

1,7%

1,4%

Több mint ezer szegedit kérdeztek meg
A Szegedi Tudományegyetem Szociológiai Tanszéke idén március 14. és április 17. között 1029
szegedi véleményét kérdezte meg személyesen egy reprezentatív közvélemény-kutatás keretében.
Ezen adatok alapján készült el a felmérés összefoglalása, amely kitér a közbiztonságra, a városi
közfeladatok ellátására, valamint a pártpreferenciákra.

Fülöpné Kiss Ibolya

FÜLÖPNÉ K ISS IBOLYA, a
röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde intézményvezetője pedagógusnapon
átvehette az óvodapedagógusi
hivatás legrangosabb elismerését, a BRUNSZVIK TERÉZ-DÍJAT. Az elmúlt négy évtizedben
intézményvezetőként, tagintézmény-vezetőként, óvodavezetőhelyettesként, munkaközösségvezetőként, minőségbiztosítási
programvezetőként, óvónőként,
munkája minden pillanatában a
gyermeki személyiség szabad kibontakozását tartotta szem előtt,
munkatársai és a szülők teljes
megelégedésére, a gyermekek
szeretetét élvezve.
Díjat kapott a helyi önkormányzat is. A Pedagógusok Szakszervezete 2000-ben alapított kitüntetésében olyan települések,
önkormányzatok részesülnek,
amelyek a lehetőségeikhez képest
a legtöbbet tették nevelési-ok-

tatási intézményeik színvonalas fenntartásáért, eredményes
működéséért, ahol a szakmai és
munkavállalói érdekeket eg yaránt figyelembe veszik, s a pedagógusok, közalkalmazottak
élet- és munkakörülményeit helyi
többletforrások felhasználásával
is javítják. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA először az alapítás évében kapta meg az Eötvös
József-emlékplakettet. Örömünkre idén ismét a 6 díjazott között
lehetett a jelenlegi önkormányzat
korrekt, lelkiismeretes munkájának, nevelési-oktatási intézményei iránti elkötelezettségének
elismeréseképpen.
A kitüntetést a pedagógusnap alkalmából rendezett helyi
ünnepség keretei között Szabó
Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke nyújtotta
át Borbásné Márki Márta polgármesternek. Gratulálunk az
elismerésekhez!

3,1%
Egyéb
pártok

A felmérésben részt vevők arra
a kérdésre, hogy az elmúlt egy-két
évben Szeged fejlődött-e vagy
sem, nagyon magas arányban,
85,3 százalékban válaszoltak úgy,
hogy igen.
Az itt élők komfortérzetének
fontos eleme, hog y mennyire

díjat kapott

* Kutatási módszertan: a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszéke közvélemény-kutatás keretében 1029 szegedi véleményét kérdezte meg 2013. március 14. és
április 17. között.

érzik biztonságban magukat
saját városukban. A szegediek
sokkal elégedettebbek saját városuk közbiztonságával, mint az
országéval. Míg egy ötfokozatú
skálán Szeged közbiztonságát
3,45-re, addig az országét csak
2,82-re értékelték a válaszadók.
A megkérdezettek több mint
fele nagyobb részt vagy teljes
mértékben elégedett Szeged
közbiztonságával, ez az arány
országosan alig haladja meg a
20 százalékot.

Portré

SIMICZ JÓZSEF: HISZEK AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉBEN


Folytatás az 1. oldalról
mezővásárhelyen végezte el a mezőgazdasági technikumot, ami
után 23 évet dolgozott a szőregi
Tisza-Maros Termelőszövetkezetben. – Itt minden területen
töltöttem be vezetői állást, végül
tíz évig juhászati ágazatvezető
voltam. Abban az időszakban a

magyar juhtenyésztés a csúcson
volt, országosan is elismert szakembernek számítottam – mondta
Simicz József, akitől megtudtuk,
hogy gyermekkora óta vonzotta a
politika, magát érdeklődő, vitatkozó típusnak tartja.
– 1985-ben MSZMP-pártbizottsági titkárt kerestek Deszkre.
Hosszú vívódás után elvállaltam,
amit nem bántam meg, annak
ellenére sem, hogy a rendszerváltáskor utcára kerültem. Én akkor
költöztem ki Szegedről Szőregre,
amikor a többi vezető menekült a
faluból. Úgy gondolom, a deszkiek
akkor fogadtak el igazán, mert ki
mertem hozni a családom abba
a faluba, ahol párttitkár voltam
– beszél a rendszerváltás időszakáról hozzátéve, már 1986-ban elindult a gáz-, telefon- és útépítési
program a településen. – Hittem
és mai napig hiszek az összefogás
erejében. Elsők között voltam, aki
megfogtam a munka végét, fölka-

vartam az állóvizet Deszken. Nem
csak dumáltam, hanem dolgoztam éjjel nappal a faluért. 1994 és
2010 között négy ciklusban győztem. A munkaidőm reggel 5-től
este 9 óráig tartott, szabadságon
talán kettő hónapot voltam a 16 év
alatt – mondta Simicz József, aki
azt tartja a legnagyobb sikerének,
hogy sikerült összefognia a falut,
sikerült igazi közösségeket létrehozni, és az emberekkel elhitetni,
hogy érdemes tenni, áldozni a
faluért. – Nálunk nem voltak belharcok, súlyos ellentétek az emberek között. Egyensúly volt, van
az őslakos és a betelepült között.
Arra törekedtem, és úgy érzem,
el is értem azt, hogy mindenki
polgármestere legyek politikai
hovatartozástól, vallástól, nemzetiségtől függetlenül – hangsúlyozta. Az, hogy ez sikerült,
szerinte mi sem bizonyítja jobban, minthogy – egy-két embertől
eltekintve – a mai napig mindenki

polgármesternek szólítja. Szerinte ez az igazi elismerés. Pedig a
16 évre – megfogalmazása szerint – majdnem ráment az élete.
Úgy véli, hosszan lehetne sorolni,
milyen beruházások voltak a négy
ciklus alatt, amit nem egyedül,
hanem a lakossággal közösen
értek el.
Simicz József hosszú évekig
volt a Deszki Sport Club, illetve a
Deszk és Környéke Szamaritánus
Egyesület elnöke. – A vezetésemmel és támogatóimmal érte el
Deszk sporttörténetének legnagyobb sikereit fociban! A megye
I-ben bronz-, ezüst- és aranyérmet is nyertünk. Két éve én is
lemondtam, mint ahogy az akkori
vezetés minden tagja. Mintegy
150 utánpótlás korú gyermeket
és majdnem csak deszkiekből
álló megye hármas csapatot adtunk át. Szurkolok Deszknek, ott
vagyok minden meccsen, de nem
szólok bele semmibe, igaz, nem is

kérnek tőlem tanácsot – mondta
Simicz József, aki a szamaritánus egyesület elnöki tisztségéről betegsége miatt mondott le.
Elmondása szerint nincs a megyében olyan kórház, szociális
intézmény, ahová ne adtak volna
valamilyen komoly értéket, de
segítettek adománygyűjtéssel az
árvízkárosultakon, és vittek ruhát
és sok minden mást Erdélybe,
Rahóra, Tarpára.
Deszk arról is híres, hog y
minden évben itt rendezik meg
a polgármesterek nemzetközi főzőversenyét, amely mára messze
túlnőtte a település határait. A
rendezvény kezdeményezője, az
ötletgazda Simicz József volt. –
Erre nagyon büszke vagyok. A
birkapörköltet nagyon finomra
tudom elkészíteni, de otthon vagyok más bográcsos ételben is. Az
általam készített birkapörköltből
evett már Tichy Lajos, Komora
Imre, Kozma Mihály, a kis Kocsis,

Garaba és Détári is! Két alkalommal voltak vendégeim még a TSZidőkben. A névsorból bizonyára
kiderül, hogy nagy Honvéd drukker vagyok – mondta mosolyogva
Simicz József, aki a mai napig
politizál az MSZP-ben. 1998 óta
tagja a megyei közgyűlésnek. Elmondása szerint sok embernek
ad tanácsot személyesen vagy
írásban.
Két lánya van. Az idősebbik, Ági
már hat éve diplomás ápoló egy
nagy londoni kórházban, ahonnan nem akar hazajönni. Szilvia
lánya London és Róma után most
itthon, Szegeden dolgozik dietetikusként. – Az első házasságomból
született fiam Pécsett él, főiskolát
végzett, és jelenleg egy rehabilitációs intézet vezetője. A menyem
pszichiáter, és Kaposvárott vezet
egy intézményt. Őszre várjuk a
kis unokánkat. Nagyon boldogok vagyunk – mondta végezetül
Simicz József.
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Boszorkányos szereplés –

a felsőházba jutott a Szegedi AK
A klub történetének eddigi legjobb eredményét érte el a
2012/2013-as idényben a Szegedi AK Boszorkányok NB
I-es női labdarúgócsapata, amely alaposan túlszárnyalta
a szezon előtt kitűzött célt, a biztos bennmaradást. A
Cserenkó Szabolcs vezette együttes bejutott a felsőházi
rájátszásba, ahol végül a hatodik helyen végzett.

Zöld sarok

A világon egyre népszerűbbé
válik a női labdarúgás, amely
hazánkban is sok fiatalt mozgat
meg. Szegeden a 2000-es években
szerveződött újjá a nagypályás női
futball, 2011-ben pedig sikerült
az áttörés, hiszen a klub Hódi
Zsuzsanna vezetésével pontveszteség nélkül nyerte meg az NB II
Nyugati csoportját, így feljutott az
élvonalba. Az első évben a csapat
a nyolcadik helyen zárt, a most
véget ért idényben pedig az igen
előkelő hatodik pozíciót szerezte
meg a legmagasabb osztályban.
- Nagyon elégedett vagyok ezzel
az eredménnyel – kezdett bele az
értékelésbe Cserenkó Szabolcs
vezetőedző, aki 2011 nyarán vette
át a szakmai irányítást az együttesnél. A lányok remek tavaszt produ-

káltak, három győzelemmel kezdtünk,
ennek köszönhető, hogy bejutottunk
a hatcsapatos felsőházi rájátszásba.
Itt már teher nélkül játszhattunk, hiszen biztossá vált, hogy jövőre is az
élvonalban szerepelhetünk.
A felsőházban már kevesebb
sikerélmény érte az együttest,
a bajnokság legnagyobb meglepetését mégis a Szegedi AK
szolgáltatta, hiszen a Boszorkányok egyetlen csapatként pontot
rabolt az aranyérmet magabiztosan besöprő MTK-tól, ráadásul
idegenben.
- A rájátszás első fordulójában értünk el 2-2-es döntetlent a válogatott
játékosokkal felálló MTK otthonában – folytatta a lányok mestere.
Nem ezen a mérkőzésen játszottunk
a legjobban, de itt voltak a legfegyel-

mezettebbek a lányok, ezért nagyon
büszke voltam rájuk. Sajnos azon
a találkozón el is lőttük az összes
puskaporunkat, utána elmaradtak
az eredmények. Tíz nagyon kemény
mérkőzést játszottunk erősebb csapatok ellen, ami fejlődésünket szolgálta, ugyanakkor a társaság egy
kicsit elfáradt mentálisan a szezon
végére. Szerettünk volna még egy
pozíciót előrébb lépni, de ez sajnos
nem sikerült. A felsőházi meccseken
sokat tanultunk, remélem a következő
idényben ezeket a tapasztalatokat
kamatoztatni tudjuk.
A Szegedi AK az idei szezontól
egy saját nevelésű felnőtt váloga-

tott játékossal büszkélkedhet,
hiszen Zimányi Kovács Anikó
tavasszal bemutatkozhatott a
nemzeti együttesben. A 18 éves
Lévai Nikolettre és a 16 esztendős
Nagy Dzseniferre is felfigyeltek
a korosztályos válogatott szakemberei, ami a Szegeden zajló
szakmai munka elismerése. A
klub nagy hangsúlyt fektet az
utánpótlásra, minden korosztályban foglalkoztat együttest, így
biztosítva folyamatos merítési
lehetőséget az NB I-es csapatnak,
amely ezzel a hatodik hellyel az
utóbbi húsz év legjobb szegedi
nagypályás eredményét érte el.

Kitekintő

Szerb lakodalom, nyári táborok
Tüskék
és élelmiszerosztás Deszken
védelmében

Elmondhatjuk, hogy Deszken mindig történik valami.
Számos uniós projektben vesz részt a település az élet
Leg nag yobb rova revő em- tálját, s az sem szokatlan, hogy szinte minden területéről. Nyáron a kicsiknek-nagyoknak
lősünk a keleti sün nemcsak a hangos lefetyeléssel issza a tejet táborokat szerveznek, de nem feledkeznek meg a rászorulókról sem. Mindezekről a település polgármesterét,
kertjeink csendes zugaiban, ha- a cicák elől.
nem az utcákon, de még a városi
Utódait védett helyen, fara- Király Lászlót kérdeztük
panelházak parkosított területein
is gyakorinak számít. A Kárpátmedencében előforduló keleti
sün megtévesztésig hasonlít az
Európa nyugati területein élő
európai sünhöz. Ez a mesehősnek számító emlősállat jellegzetes kültakaróval rendelkezik.
Testüket mintegy 15 ezer tüske
borítja, amelyek valójában módosult szőrszálak. Ez a „tüskeruha”
jelentős védelmet nyújt az állat
számára. Az állat összegömbölyödésével képes fokozni a tüskék
nyújtotta védelmet. Persze ez nem
azt jelenti, hogy nem kell óvnunk
őket a felbőszült ebektől.
Rovarokon kívül férgeket, csigákat, rágcsálókat fogyaszt, de
előszeretettel megeszi a békákat, gyíkokat, madárfiókákat is.
Az édes gyümölcsök is gyakran
szerepelnek az étlapján. Nappal
búvóhelyén tanyázik, s csak szürkületkor jön elő, és indul zsákmányszerző körútra. Szívesen
felkeresi macskánk, kut yánk

Milyen nyári kulturális prograkásban, elhag yott fészerben,
mok
lesznek Deszken?
téglarakás üregeiben, avarral
Lassan
végéhez közeledik a
bélelt vackában hozza a világra.
A kicsik vakon, igen hajlékony, „MUTHER 2” – Közös Örökség
lágy tüskével születnek, amelyek – közös értékeink védelme a köteljes megkeményedéséhez egy zös cél szolgálatában határokon
át’ című határon átnyúló projekt
hónapra van szükség.
Egy kis odafigyeléssel könnyen megvalósítása. A projekt átfogó célmegtelepíthetjük kertünkben ezt ja a határon átnyúló kapcsolatok,
a kedves kis rágcsálót. A kert egy együttműködések megerősítése
csendesebb részén farönkökből, a határ menti régiókban közös
gyökerekből épített farakásban programok által. A projekt főbb
alakítsunk ki állandó, védett he- eseményei a népi mesterségek,
lyet a számára, amelyet később népművészet megőrzése érdekésem bolygatunk meg. Eg y ter- ben szervezett szemináriumok és
metesebb odvas farönk is kivá- műhelymunkák, amelyeket színvoló sünlakás lehet. Ezek a biztos nalas rendezvények, kiállítások és
búvóhelyek a kemény teleken fesztiválok egészítenek ki.
A résztvevők a szabás-varrás,
is biztonságot jelentenek a téli
álmot alvó állatoknak. Ha van szövés és hímzés elsajátítása során
fóliával bélelt tó a kertben, nagyon ismerkedhettek meg a régi idők
figyeljünk arra, hogy könnyen hagyományaival és mindennapi
belefulladhatnak az egyébként életével. Az elkészült munkák
úszni jól tudó állatok, mert nem Deszken és a partnertelepülésen
tudnak a csúszós fólián kimászni. Vrbasban (Szerbia), kiállítás keHazánkban védett állat, de ne retében a projekt végén lesznek
megtekinthetők. A pályázatnak
csak ezért óvjuk!
köszönhetően bővül és szépül a
tiszaszigeti szabadtéri múzeum,
megújul a törökkanizsai ortodox
templom, újraéled a törökkanizsai
mozi, népzenei és néptánc fesztivál lesz Vrbasban, valamint a
Bánát Egyesület tájházi gyűjteményfejlesztése, restaurálása is
megvalósul.
A projekt csúcspontja a Deszken
augusztus végén megrendezendő
„Szerb Lakodalom” lesz, amelynek a régi szerb hagyományok,
a népzene és a helyben készített
népviseletek lesznek a főszereplői.

A programok gazdája a Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft és
a Brzczán Krisztifor vezette deszki
Bánát Szerb Kulturális Közhasznú
Egyesület. Az idehaza és Szerbiában a projektre fordítható összes
támogatás 275.199 eurónyi összege
reményeink szerint pótolhatatlan tárgyi eszközöket hoz életre a
kapcsolatépítő fesztiválok mellett.
Az újság egy másik cikkében
részletesen írunk a deszki nyári
táborokról. Azokat, illetve más
kulturális programjaikat mind
pályázati pénzből fedezik, vagy
jut erre a saját büdzséből is?
Csak pályázati pénzeket tudunk
erre a célra fordítani – hiszen ki ne
hallott volna az önkormányzatok
minden eddiginél katasztrofálisabb helyzetéről. Ekkora bajban
még soha nem voltak a magyar
települések! Ez alól sajnos Deszk
sem kivétel. Az új, feladatalapú
finanszírozási rendszer a hetekben látszik megbukni országos
szinten. Sorra hívogatnak a településvezető kollégák, hogy mi mit
tudunk csinálni, hogyan tudjuk
megoldani az elképzelhetetlenül
kevés pénzből a település üzemeltetését. Jó recept persze nem
létezik, a nincsből nem lehet fizetni.
Az adósságkonszolidációs “kormány-humbug” mostanra mutatta
meg, hogy csak egy jól csomagolt,
adósságátvállalással leplezett hatalmas mértékű forráselvonás volt,
semmi más! Elképesztő, hogy e
kapcsán a mai napig megtévesztett
tömegek kérik számon a becsapott
önkormányzatoktól a lakossági és

vállalkozói terhek csökkentését.
A kormány milliárdokat fordít a
kommunikációra, hogy eladja a
lakosok felé ezt a kasszaürítést. A
szomszédos Kübekházán például
már a jövő hónapban a fizetésképtelenség nyomasztó árnyékában
várják a kormány korrekcióját. Mi
a sok pályázat előfinanszírozása
mellett szintén a túlélésért küzdünk. Ha ezek a 100 %-os finanszírozású pályázati pénzek nem jönnek vissza időben, bizony komoly
gondjaink lesznek a nyár végére.
Nem könnyű a lavírozás ilyen lehangoló pénzügyi környezetben
– ezt mutatja az évi több tucat ősz
hajszálam, a jegyzőasszonyom és
a pénzügyi csoport leterheltsége.
Tudom, lehetne azt mondanunk,
hogy nem csinálunk semmit, nem
költünk semmire, de nem hiszem,
hogy ez lenne a megoldás. Minden
rendezvényünk lebonyolítását pályázati pénzből fizetjük. Legyen az
majális, falunap, kulturális vagy
sportrendezvény. Nem mondhatunk le mindenről, amit évek alatt
felépítettünk! A lakosság is egyre
nehezebb helyzetben van, ők is
jogosan várják el, hogy legalább
egy-két színfoltot megtartsunk a
közösség életében. A szegények
még szegényebbek lettek, a középosztály egyre lejjebb csúszik,
miközben naponta borotvaélen
táncol. A tehetősek, a nagy vállalkozások pedig szintén túlélésre
rendezkedtek be. Nem mernek támogatást adni, nem tudják, hogy a
jól fizetett és ismert kormányközeli
cégek mellett jut-e majd nekik is
munka, senki nem tudja, mit is
jelent majd valójában a prognosztizált fellendülés.
Ezért is fontos, hogy amiben
tudunk, segítsünk a lakosainkon.
A településszintű programok

szervezése pótolhatja az eddig
házikasszából finanszírozott táborokat, melyek gyerekeink mentális
és fizikai fejlődése szempontjából
elengedhetetlenül fontosak! Valljuk
meg, lélekápoló ez a szülők számára is – talán egy picit feledteti az
üres pénztárcát.
A rászor ulók nak a Mag yar
Élelmiszerbankon keresztül 4,6
tonna tartós élelmiszert osztunk
ki a napokban. Hálásan köszönöm Fodor Orsolyának, a deszki
TAUGÉP Kft. ügyvezetőjének, hogy
a nyolc raklapnyi élelmiszert ingyen leszállították nekünk Pest
mellől. A döntően liszt és száraztészta termékeknek nagyon sokan
örülnek a deszkiek közül. 796 olyan
személy kaphat 5-6 kg-os csomagot,
akik a családi jövedelmük alapján
rászorultnak tekinthetők. A kérdés
felvetődik: ki is a rászoruló? Az,
akinek havi jövedelme 40-50 ezer
forint, vagy akik 2-300 ezret keresve kifizetnek kétszázötvenezret
hiteltörlesztésre és rezsire? Elmosódnak a határok, és a legtöbben
nem merik bevallani, hogy egyformán jól jön ez a kis támogatás.
Bízom benne, hogy egyre többen
fogadják el ezt a segítséget, amit
Tóth Ágnes, a szociális részlegünk
vezetője koordinál, már második
alkalommal. Tudom, hogy nehéz,
de úgy hiszem, nem nekünk kell
szégyenkezni azért, hogy ide jutottunk, hanem azoknak, aki odafent
úgy gondolják – ez így rendben van!
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Közlekedés

Gyermekvédő KRESZ-módosítások

Ismét módosult a KRESZ. A május 1-jén életbe lépett
változások ezúttal elsősorban a közlekedő gyermekek
védelmét szolgálják. Jórészt a gyermekszállítással kapcsolatos előírások változtak, de akadnak újdonságok más
területen is.
A legfrissebb KRESZ-módosítás értelmében a párhuzamos
közlekedésre nem alkalmas utakon tilos elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett, amíg
az utasok be- és kiszállnak. Ha az
autóbusz az úttesten áll, mindkét
oldali irányjelzőjét működtetve, a

gyermekek be- és kiszállásának
ideje alatt kikerülni sem szabad.
Az iskolabuszok és a gyermeket
szállító autóbuszok a jövőben
megá l l hatna k a menetrend
szerinti járatok számára kijelölt
autóbuszöblökben. Onnan való
elindulásukat az autósoknak

lassítással, megállással kell segíteniük.
A május 1-jén életbe lépett
módosítások egyike bevezette
az iskolabusz fogalma mellé a
gyermekszállító autóbusz fogalmát. Míg az iskolabusz a tanítási rendhez igazodva közlekedik,
addig gyermekszállító autóbusz
minden olyan nem menetrend
szerinti jármű lehet, amelyet
előírásszerű „Gyermekszállítás”
tábla és „Gyermekszállítás” felirat jelöl. A „Gyermekszállítás”

Kultúra

A Fool Moon koncertjével indul
a szegedi Muzsikáló Udvar

Július 26-tól augusztus 2-ig
elismert zenészek, pályájukat
kezdő fiatal tehetségek lépnek
fel a szegedi városháza neobarokk udvarán. Először 1970-ben,
a Szabadtéri Játékok kísérőprogramjaként szervezték meg a Muzsikáló Udvart. A programokat
Vaszy Viktor kezdeményezésére
azzal a céllal hívták életre, hogy
a kiváló akusztikájú, 250-300 főt
befogadó helyszínen a nagyszabású produkciók mellett igényes,
zenés előadásokat kínáljanak a
nézőknek. A fesztiválon mindig
is szegedi vagy a városhoz kötődő
elismert zenészek, illetve a pályájukat kezdő fiatal tehetségek
léptek fel.
Az acappella műfaj ma már
meghatározó hazai együttes e- a
szegedi Fool Moon - megalakulása óta rendszeres szereplője a
Muzsikáló Udvarnak. Az együttes
soha nem érkezik egyedül, július
26-án is vendégművésszel lépnek
színpadra. A fiúk az egyik kereskedelmi televízió által szervezett
tehetségkutató felfedezettjét, Takács Nikolast hívták meg az idén,
aki nagy örömmel tesz eleget a
felkérésnek.

A július 27-én fellépő Szulák
Andrea is hű a hag yományokhoz. Mivel ő maga nem szegedi, így a város lakóinak kedves
zenészt kért fel arra, hogy produkciójában legyen segítségére
és kísérje őt zongorán. A Molnár
Dixiland Band oszlopos tagja,
Garay Márta természetesen elfogadta a meghívást, a két hölgy
produkcióját szombaton nézhetik,
hallgathatják meg az érdeklődők. Talán kevesen tudják, de

A Molnár Dixiland Band-ben 1971től, vagyis a kezdetektől zongorázik és énekel.
A Muzsikáló Udvar július 30-án
a közismert zenei témákat feldolgozó és egyedi stílusban előadó
Pavlovits Dávid gitárművészt
és a Szegedi Kamarazenekar
művészeti vezetőjét, Kosztándi
Istvánt látja vendégül. A két tehetség produkciója önmagában
is ígéretes lenne, de az előadás
pikkantériáját a Pavane Táncegyüttes bemutatója adja majd. A
17 éves kora óta gitározó Pavlovits
Dávid szinte csoda, hog y újra
játszhat. A szegedi születésű fiú
ugyanis pár évvel ezelőtt olyan
súlyos kézsérülést szenvedett,
hogy újra kellett tanulnia zenélni.
Jobb keze helyett a bal kezével
kezdte pendíteni a húrokat, a kitartó, olykor napi 5- 8 órát igénybe
vevő munkának azonban meglett

az 1946-ban született zongorista
kisgyermekként ismerkedett meg
a zenével, hiszen első zenetanára
nem más volt, mint az édesapja,
Garay Zoltán. Tehetsége és tudásszomja hozta Szegedre, Bódás
Péter tanítványaként végezett
zongora főtanszakon, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Konzervatóriumának tagozatán.

az eredménye. 2010 januárjában
önálló koncertet adott Franciaországban a szegedi művész.
A Muzsikáló Udvar záró koncertjét Tóth Vera adja, augusztus
2-án, este fél kilenckor. A rendezvényt a vihar sem moshatja
el, rossz idő esetén az IH Rendezvényközpont fogadja be az
előadásokat.

Muzsikáló Udvar 2013. műsor
Július 26. péntek 20.30 óra: Fool Moon Vokálegyüttes koncertje
Közreműködik: Takács Nikolas
Július 30. kedd 20.30 óra: S
 zulák Andrea koncertje, zongorán közreműködik: Garay Márta
Augusztus 1. csütörtök 20.30 óra: Nyáresti szerenád
Fellép: a Szegedi Kamarazenekar, művészeti vezető: Kosztándi István,
Pavlovits Dávid gitárművész és a Pavane Táncegyüttes, művészeti
vezető: Lázár György
Augusztus 2. péntek 20.30 óra: Tóth Vera koncertje
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jelzésnek legalább 40x40 cm-es,
fényt kibocsátó vagy megvilágított táblának kell lennie, melyet
az autóbusz elején és végén kell
elhelyezni. A járművön kötelező
elhelyezni a „Gyermekszállítás”
feliratot is.
A „Gyermekek” táblával jelölt
útszakaszokon május 1-je óta
a k iegészítő táblán feltüntetett távolságon belül legfeljebb
harminccal közlekedhetnek a
gépkocsik. A táblát alapvetően
ott helyezik ki, ahol fokozottan

kell számolni gyermekek úttestre
lépésével.
Van a legfrissebb KRESZ-módosításoknak néhány, nem a
gyermekek biztonságát érintő
része is. Az egyik, hogy lakó- és
pihenőövezetbe a mozgáskorlátozottak által vezetett vagy az
őt szállító jármű is behajthat. A

másik szerint a taxik autóbuszöbölben, buszsávban kizárólag
az utasok ki- és beszállásának
idejére állhatnak meg.

Fejlesztések a Kistérségben

Mézeskalács Házat
avattak Kübekházán

Tavaly decemberben adták át
Kübekháza „Mézeskalács Házát”.
A teljesen új építésű ingatlan egy
régi elbontott „sufni” helyén abból a nem titkolt önkormányzati
elgondolásból létesült, hogy a
helybéli emberek számára egy
újabb közösségi színtér lehessen.
Kucsera Istvánné alpolgármester szerint a mai társadalomból
éppen a civil közösségek hiányoznak, nincsenek kapcsolódási pontok, az emberek befelé
és önmagukba fordulnak, amely
káros és veszélyes a társadalomra
nézve – mondta a településvezető.
A kívül és belül is egyaránt takaros, valóban mézeskalácsházikó-hangulatot árasztó modern
épület mindennel felszerelt. Van
kis teakonyhája a legmodernebb
eszközökkel, a szükséges mosdókkal, irodával és egy tágas belső térrel, hangulatos fatüzelésű
kandallóval, kávéautomatával,
amelyből pár forintért 13-féle kávé
és krémcsoki kapható, számítógépekkel, wifi-hálózattal, beépített
projektorral és házimozi-rendszerrel. A Mézeskalács Ház gazdag mindennapjai a Facebookon
is nyomon követhetők.
Ottjártunkkor éppen gyerekprogramokat tartottak. Molnár
Edit és Kovács Béláné Anikó önkéntesekként vezetik a házikót.
Elmondták, hogy délelőtt a felnőt-
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teké a tér. Bárki betérhet hozzájuk,
ingyenes az internet, lapozhatnak
a napilapokból és hirdetőújságokból, elintézhetik elektronikus
levelezésüket, de részt vehetnek
a heti rendszerességű Net Nagyi
időseknek tartandó számítógépes
oktatáson, a nyugdíjas klub összejövetelein és egy pályázati forrás
révén az önkéntesség jegyében
érdekes programokat szerveznek
számukra. Fontos számukra a
szociális és karitatív tevékenység is, ezért élelmiszerakciókat
szerveznek. Nemrég például 80
Ft-ért zsákos krumpli vásárt és
vetőmagakciót tartottak, a rászorulóknak pedig rendszeresen
biztosítanak meleg vacsorát.

A g yerekek nek mindennapos a kézműves foglalkozás, és
megtanítják őket az etikettre, a
különböző ételek, sütemények
elkészítésére. Hetente tartanak
szintetizátor- és a gitároktatást,
van futóklubjuk is a kocogni és
fogyni vágyók számára. Nyáron
még gazdagabb szünidős programokkal készülnek.
- A területet parkosításához
most kezdünk hozzá – ezt már
Hegedűs Zoltán önkormányzati
képviselő mondja, aki mellesleg a
helyi polgárőrség elnöke is, hobbiként pedig a kreativitásnak él.
Fest, fából csodadolgokat alkot, és
a polgármester felkérésére a „mézeskalács park” terveit is ő maga
készíti,… és – mint mosolyogva
mondja - minden bizonnyal a
kivitelezésben is szerepet vállal.
A Mézeskalács Ház megvalósítására a Kübekházáért Közalapítvány „Civil Szolgáltató Központok infrastrukturális fejlesztése
„ célterületre 2009-ben nyújtott
be közel 4 millió Ft értékben
pályázatot, amelyhez a település önkormányzata a tervek és
a pályázat elkészítésén túl még
ugyanennyi forrást rendelt hozzá.
Az építésből Kübekháza lakói is
aktívan kivették részüket, hogy az
épület a megfogalmazott elváráshoz hűen a gyakorlatban is a civil
összefogás szép példája lehessen.
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