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200 millió forintos beruhá-
zás keretében szenvedélybe-
tegek gyógyítására szolgáló 
rehabilitációs központ épül 
Szatymazon.

Átadták Kübekháza uniós forrásból létesült új 
beruházását, a főtér dísztavát és az arra épülő 
tószínpadot.

Régi hagyományok ele-
venedtek meg augusztus 
utolsó hétvégéjén Desz-
ken: tradicionális szerb 
esküvőt rendeztek.

Rehabilitációs központ
épül Szatymazon

Újabb fejleSztéS KübeKházán

hagyományőRzés 
Deszken

Szántó Tibor 1944. január 18-án 
született az erdélyi Alsóilosván. 
Általános iskolai tanulmányait 
Mezőkovácsházán, középiskolai 
tanulmányait Békésen végezte. 
Elmondása szerint már gyer-
mekkora óta állatorvos szeretett 
volna lenni. Ez volt az álma. 1962-
ben elsőre felvették a Budapesti 
Állatorvostudományi Egyetemre, 
ahol 1968-ban szerzett diplomát.

-- A gyakornoki időmet 1970-
ig a Bács-Kiskun Megyei Állat-
egészségügyi Állomáson töltöt-
tem megyei szakállatorvosként. 
1970-től 1973-ig az Országos Állat-
egészségügyi Intézetben a szar-
vasmarha leukozis felderítésének 
megszervezését és beindítását 
végeztem. Ezután néhány hó-
napig az Állatorvostudományi 

Már messziről lehetett hallani 
Király László hangját a főzőver-
senyen. A deszki polgármester 
egy showman bőrébe bújva mu-
tatta be a csapatokat. Minden 
állomáson elsütött egy poént, 
együtt nevetett a résztvevőkkel. 
A polgármesterek 14. alkalommal 
megrendezett főzőversenyén 52 

bográcsban rotyogott az étel 40 
főzőhelyen. Hatalmas bográcsok-
ban főztek a megyei polgármeste-
rek Algyőtől Újszentivánig, Ásott-
halomtól Zsombóig, valamint 
Deszk testvértelepüléseinek dele-
gációi, és a határon túlról érkezett 
vendégek. A szegedi delegációt 

Aki egyszer már főzött Deszken, annak visszavágyik a szíve a településre – ezt 
Simicz József mondta évekkel ezelőtt lapunknak a polgármesterek főzőverse-
nyével kapcsolatban. Azt is mondta az esemény ötletgazdája, a ma már nyugal-
mazott deszki polgármester, hogy a minden év szeptemberének első hétvégéjén 
megrendezett eseménynek ez a lényege. És ez valóban így van, hiszen a mostani, 
tizennegyedik alkalommal megrendezett főzőversenyen nagyon sok visszatérő 
vendég volt. 52 bográcsban rotyogott az étel szeptember 7-én a deszki szabad-
időközpontban.

Bordányért nyújtott 
kimagasló közéleti és 
a településhez kötődő 
példamutató tevékeny-
ségéért díszpolgári címet 
kapott Szántó Tibor járási 
főállatorvos. A 69 éves 
férfi lapunknak elmondta, 
amikor Bordányba került, 
ismeretlen volt számára 
a tanyai világ, de gyorsan 
megszerette az itt élőket. 
Itt tanult meg igazából 
motorozni, nem is akár-
hogyan.

 Folytatás a 6. oldalon

Portré

Szántó tibor: Szinte 
családtagként fogadtak

 Folytatás a 2. oldalon

 Folytatás a 2. oldalon

Szabadidő

a maRhapöRkölt titka a jó
 deszki levegő

Tizennegyedik alkalommal ragadtak fakanalat a polgármesterek

Uniós támogatással nov-
emberig felújítják a száz 
esztendős szegedi Gróf-
palota tetőszerkezetét. 
A Tisza Lajos körút és az 
Arany János utca sarkán 
álló szecessziós épület re-
noválása közel 40 millió 
forintba kerül. A 2006-
ban védett műemlékké 
nyilvánított Gróf-palota 
tetőszerkezetének felújí-
tása egy sikeres pályázat 
nyomán kezdődhetett 
meg nyáron. 

Fejlesztések Szegeden Kultúra

Műemlék-rekonstrukció

még az idén elkészül 
a Gróf-palota új tetőszerkezete

sokan voltak kíváncsiak 
a dóm téRi előadásokRa
Szabadtéri játékok

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják



Szabó Sándor, a polgármesteri 
hivatal kabinetfőnöke vezette, 
aki marhapörköltöt főzött. Mi a 
titka a jó marhapörköltnek? – A 
jó deszki levegő és a majoránna! 
– válaszolta Szabó Sándor. – Jó, 
hogy vannak ilyen rendezvények, 
mert a települések vezetői ilyen-
kor kötetlenebb stílusban beszél-

gethetnek. Ilyen és ehhez hasonló 
alkalmak nagy szerepet játszanak 
abban, hogy a települések közötti 
együttműködés tovább erősödjék 
– hangsúlyozta Szabó Sándor. 
Hasonlóképpen vélekedett Bor-
básné Márki Márta polgármester 
is, aki elmondta, hogy Röszke – az 
alpolgármester kivételével, aki 
éppen a Balatonon pihent – teljes 

képviselő-testületével vesz részt a 
főzőversenyen. Az összetartozást 
erősítette, hogy Deszk testvérte-
lepüléseinek küldöttségei is faka-
nalat ragadtak. Ninove például 
mindig különlegességet készít. 
A belgák főztek itt már konyak-
kal gazdagon áztatott részeges 
csirkét, most pedig barna sör-
ben főzték a marhahúst. Az üllési 
polgármester, Nagy Attila Gyula 
birkapörköltet főzött. Elmondása 
szerint édesapja vágta le a jószá-
got. Mint ahogy ő, úgy Kispéter 
Géza domaszéki polgármester 
is bízott benne, hogy sikert arat 
majd a pörköltjével. Az étkeket 
rangos zsűri osztályozta.

Az algyői sátor előtt hosszú sor 
kígyózott. Ez már megszokott 
kép ilyenkor, hiszen az algyőiek 
a hagyományoknak megfelelő-
en mindig sült halat osztanak a 
polgármesterek főzőversenyén. 
Simicz József elmaradhatatlan 
vendége a rendezvénynek. A nyu-
galmazott deszki polgármester 
birkapörköltet főzött. Elmondása 
szerint a főzés kikapcsolja. A nagy 

Honvéd drukker készített már 
birkapörköltet Tichy Lajosnak, 
Komora Imrének, Kozma Mihály-
nak és Détári Lajosnak is.

A zsűri döntése alapján a leg-
jobb marhapörköltet Pitvaros főz-
te. Radó Tibor polgármestert és 
csapatát követte a Molnár Róbert 
vezette Kübekháza és a romániai 
Ferdefalva. Itt Samu L. Lupuescu 
volt a csapatkapitány. Különdíjat 

kapott a Petró Ferenc irányította 
Ásotthalom. A legjobb birkapör-
költet Horváth Lajos polgármester 
és csapata főzte Királyhegyesről. 
Ezüstérmes lett a Csányi László 
alpolgármester vezette mórahal-
mi csapat. Bronzéremmel ismer-
ték el Simicz József nyugalmazott 
deszki polgármester, különdíjjal 
pedig Nagy Attila Gyula üllési 
polgármester teljesítményét. Az 

egyéb ételek kategóriájában a 
Sánta Ferenc vezette Csengele 
végzett az élen a sült halával, 
második lett az Atkári Krisztián 
irányította nagymágocsi csapat 
a gombás csirkepörköltjével, a 
harmadik pedig a németországi 
Königstein vaddisznó pörkölt-
jével. Különdíjat kapott a belga 
Ninove barna sörrel gazdagon 
áztatott marhapörköltje.  

Az 1912-13 között mindössze 13 
hónap alatt felépült, a Tisza Lajos 
körút 20. szám alatt található épü-
let szinte eredeti állapotában ma-
radt fenn, ezért páratlan értéket 

képvisel. A tetőfelújítás jelenleg 
a legfontosabb lépés az épület 
állagának megóvása érdekében.

Szeged önkormányzata tavaly 
májusban nyújtotta be pályázatát 
Szabadka önkormányzatával kö-

zösen a Magyarország-Szerbia IPA 
határon átnyúló együttműködés 
harmadik pályázati felhívására. 

A „Századfordulós ékkövek – 
tematikus kalandozások a sze-
cesszió varázslatos világában” 
elnevezésű pályázaton való rész-
vétel sikeres volt, így a támogatási 
szerződés megkötése után július-
ban megkezdődhetett a munka.

A több elemből álló projekt ke-
retében Szegeden még az idén 
– várhatóan november közepéig 
– befejezik a szecessziós Gróf-

palota tetőrekonstrukcióját, a 
fedélszék megerősítésével és a 
tetőfedés cseréjével. A tetőfelújí-
tás ugyanis a legfontosabb lépés 
az épület állagának megóvása 
érdekében, a tető rossz statikai 
állapota és a folyamatos beázá-
sok miatt. Érdekesség, hogy a 
tetőzet jellegzetes kúpcserepeit 
– amelyek már csak hiányosan 
és rossz állapotban találhatók 
meg – az eredeti minták alapján 
újragyártják, és így kerülnek vé-
gül az épület tetejére.

A nagy múltú szegedi nyári 
színházi fesztivál idei évada július 
5-én Jakobi Viktor örökzöld ope-
rettjével, a Leányvásárral indult. 
Július 13-án a magyarországi be-
mutatójának tizedik jubileumát 
ünneplő musical-legenda, Az ope-
raház fantomja koncertváltozatát 
láthatták a nézők. Nagy sikerrel, 
telt ház előtt mutatták be Somogyi 
Szilárd rendezésében július 26-án 
a Szegedi Szabadtéri Játékok és a 
Budapesti Operettszínház közös 
produkcióját, az Elfújta a szél cí-
mű musicalt. A hatalmas Dóm téri 
színpadon „színes, szélesvásznú 
filmként” jelent meg a közönség 
előtt a mű. 

George Gershwin Porgy és Bess 
című operáját augusztus 9-én és 
10-én láthatta a szegedi közön-
ség. Ezzel a darabbal visszatért az 
opera műfaja a legnagyobb hazai 
szabadtéri színpadra. A darabot 
évtizedek óta nem játszották Ma-
gyarországon. Az előadás próbáit 
New Yorkban kezdték, az afroa-
merikai énekesek, a karmester 
és a rendező is onnan érkezett 
Szegedre.

Az idei szabadtéri színházi évad 
legjobban várt produkciójának a 
harmincéves jubileumát ünneplő 
legendás rockopera, az István, 
a király bemutatója számított. 
Az Alföldi Róbert által színpadra 

állított produkció iránti érdek-
lődést mi sem mutatta jobban, 
mint hogy már márciusban el-
fogytak a jegyek az augusztus 17-i 
és 18-i szegedi előadásokra, így a 
menedzsment úgy döntött, plusz 
előadást tart augusztus 20-án.

Az előző évekhez képest növek-
vő bevétellel és látogatószámmal 

zárt idén a Dóm téri fesztivál. Az 
évad leglátogatottabb előadá-
sának az Elfújta a szél musical 
produkció bizonyult, melyet ösz-
szesen közel tizenhatezer néző 
tekintett meg. 

Az előzetes összesítés szerint 
az előző igazgató, Bátyai Edina 
által összeállított öt Dóm téri 
produkció tizenkét előadásán 
91 százalékos volt a látogatott-
ság. A közgyűlés Fidesz-frakciója 
által eltávolított vezető programja 
nyomán a jegyár-bevétel is jelen-
tősen nőtt.

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról

Szabadidő

a marhapörkölt titka a jó deszki leveGő

UNIóS TÁMOGATÁS
A teljes projektben – amelyben a szintén szecessziós Feketesas 

utcai Schäffer-palota homlokzat- és tetőrekonstrukciójának meg-
tervezése is szerepel – Szeged 50 százalékos részarányban, 172 ezer 
497 eurós összköltségvetéssel vesz részt, amelynek 95 százaléka 
pályázati támogatás.  

HÉTEZERREL NőTT A L ÁTOGATóK SZÁMA
A tavalyi jegyár-bevételt több mint 30 százalékkal haladta meg 

az idei, míg a látogatottság 76 százalékról 91 százalékra ugrott. 
2012-ben közel 46 ezer látogatója volt a fesztiválnak, míg idén több 
mint 53 ezren váltottak jegyet az előadásokra. 

Fejlesztések Szegeden

Még az idén elkészül a
gRóf- palota új tetőszeRkezete

Kultúra

sokan voltak kíváncsiak a dóm téRi előadásokRa
Sikeres szezont zárt a Szegedi Szabadtéri Játékok 82. évada. A Dóm téri csillagföldeles 
színház növekvő bevételt és emelkedő látogatószámot könyvelhet el idén. Július 
5. és augusztus 20. között öt produkció 12 előadását láthatta a közönség, az elő-
adásokon több mint 90 százalékos volt a látogatottság, a produkciókat 53 ezren 
látták. Az évad leglátogatottabb előadása az Elfújta a szél musical-előadás volt.
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A Szegedi Tudományegyetem 
két éve pályázott sikerrel uniós 
forrásokért a Dél-Alföldi régió re-
habilitációs szolgáltatásainak fej-
lesztésére. A projektben az egye-
tem partnere a Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulás. Szatymazon 
a kistérségi egyesített szociális 
intézmény bővítése valósul meg. 

Az első lépés az évek óta üre-
sen álló régi iskola átépítése és 
bővítése új épületrészekkel. Az 

eredeti alapterület a duplájára, 
csaknem 850 négyzetméterre nő. 
Kormányos László polgármester 
elmondása szerint a képviselőtes-
tület támogatta az elképzelést, 
hiszen alig 500 ezer forintos ön-
rész befektetésével 200 milliós 
projekt valósul meg. Ráadásul a 
fölújított és kibővített épületek tu-
lajdonjoga is a településé marad. 

Az szatymazi bentlakásos re-
habilitációs központban 10 felnőtt 
és 8 fiatalkorú kezelésére nyílik 
lehetőség. A 18 férőhelyből 10 je-
lenleg még Szegeden található, 
ezeket költöztetik Szatymazra, 
és bővítik ki további 8 ággyal. Az 
országosan is egyedülálló intéz-
ményben szenvedélybetegeken, 
például drog- és alkoholfüggőkön, 
játékszenvedéllyel küzdőkön se-

gítenek majd. A kórházi ellátást 
követő bentlakásos terápia elsőd-
leges célja a társadalomba és a 
családba való visszailleszkedés 
elősegítése. A központ létrejötte 
9-10 új munkahelyet jelent Szaty-
mazon.

Kormányos László elmond-
ta, hogy a tervezés a környéken 
lakók érdekeinek fig yelembe 
vételével zajlott. Már a projekt 
előkészítésétől kezdve tartottak 
lakossági fórumokat és a témá-
hoz kapcsolódó, ismeretterjesztő 

előadásokat. A polgármester a 
lakosság részéről jobbára pozitív 
hozzáállást tapasztalt.

A szatymazi projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

A projekt főpályázója a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulás volt. 
A konzorciumhoz csatlakozott 
Algyő, Deszk, Szeged, Zsombó, 
Tiszasziget, Újszentiván, valamint 
a kistérségen kívülről Bordány, 
Forráskút és Üllés önkormányza-
ta. Résztvevő volt a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt is. Az Európai Unió 
és a magyar állam 95 százalék-
ban, több mint 315 millió forinttal 
támogatta a beruházást.

A kilenc települést érintő 
munkálatok fő célja az volt , 
hogy javítsa a közösségi busz-
közlekedés körülményeit. En-
nek megfelelően buszöblöket 
és fordulókat, megállóhelyeket, 
várókat építettek vagy újítottak 
föl a szakemberek. Nem maradt 
el az akadálymentesítés sem. 
A projekt célja volt még, hogy 

megfelelő kapcsolatot teremt-
sen a buszok és más közlekedési 
módok között, így parkolók és bi-
ciklitárolók épültek. A fölújítások 
során új utcabútorokat helyeztek 
ki és parkosítottak. Létrejött egy 
összehangolt, korszerű utas tá-
jékoztatási rendszer is.

A beruházás jelentőségét az 
adja, hogy a felmérések szerint 
munkanapokon minteg y 50 
ezren buszoznak az érintett vo-
nalakon. A projekt az Európai 
Unió támogatásával és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósult meg.

Szenvedélybetegek gyógyítására szolgáló rehabilitációs központ épül Szatymazon. 
A júliusban kezdődött beruházás amellett, hogy az évek óta kihasználatlanul álló 
régi iskolaépületeknek ad új funkciót, munkahelyeket is teremt a településen. 

Az autóbuszos utazást komfortosabbá tevő beruházás valósult meg a szegedi 
kistérségben példaértékű összefogással. Jórészt európai uniós és magyar állami 
források segítségével több mint 331 millió forintból 9 településen korszerűsítettek 
buszöblöket, buszfordulókat, megállókat.

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

SzenvedélybetegeK gyógyítáSa Szatymazon

kényelmesebb lett a  
kistérséGi buszközlekedés

500 ezer forintos önrésszel 200 milliós érték

Ismét uniós pénzből építkeztek

A Tápéi szivattyútelep eredeti 
– percentként 2,1 köbméteres – 
összkapacitása nem elegendő, 
mivel a további területbeépítés 
következtében a megnövekedő 
belvízmennyiséget nem tudta át-
emelni. A meglévő szivattyúházat 
nem lehetett átalakítani a percen-
ként 3,2 köbméter vízszállítású 
új szivattyúk befogadására, és a 
töltést keresztező csővezeték ke-
resztmetszete sem volt alkalmas 
a megnövekedett vízmennyiség 
levezetésére. 

A jelenleg is folyó rekonst-
rukciós munka elsődleges célja 
a szivattyútelep vízszállító ké-
pességének növelése, a keletkező 
vizek folyamatos átemelésének 
biztosítása, ezáltal a csapadék- 
és belvizek levonulási idejének 
és a belvízi kockázatoknak a 
csökkentése. 

Az év végéig tartó program 
során új szivattyútelepet építe-
nek négy szivattyúállással, új 
töltéskeresztező csővezetéket 
alakítanak ki, valamint közlekedő 
utakat építenek, korszerűsítik 
az energiaellátást és kiváltják a 
közműveket.

A projekt kivitelezési munkái 
június közepén már meghaladták 
az 50 százalékos készültséget.  A 

szivattyúakna, valamint bevezető 
gereb- és rávezető műtárgy hely-
színi beton és vasbetonszerkeze-
tei mintegy 80 százalékban elké-
szültek. A négy száraz beépítésű, 
fekvő elrendezésű szivattyú és 
gépészeti szerelvények beszer-
zése is megtörtént. 

A z új nyomócső két külön 
ág kiépítésével keresztezi az I. 
rendű árvízvédelmi töltést. Az 
új nyomócsövek legyártását, kor-
rózióvédelmét, helyszínre történő 
szállítását a kivitelező elvégezte. 
A töltéskoronában elkészültek a 
tolózáraknák, a meglévő figyelő- 
és ellenőrző aknákat 1,5 méterrel 
megmagasították.

Az új szivattyúk vezérléséhez, 
automatikájához, valamint ener-
giaellátásához, új transzformátor 
állomások és a fogyasztók szerinti 
mérőhelyek kiépítése is hama-
rosan megtörténik. A munkákat 
legkésőbb ez év végig kell befe-
jezni a kivitelezőknek. 

új szivattyúteleppel 
védekeznek a belvíz ellen

Fejlesztések Szegeden

A Dél-Alföldi Operatív program keretében mintegy 700 millió forintos európai uniós 
támogatásból az év végéig teljesen megújul a tápéi belvízöblözet és a szivattyútelep. 
A város fejlődése miatt megnövekedett a csapadékterhelés: miután egyre több az 
aszfaltozott, burkolt terület, az eső nem tud elszivárogni. Az 1929-ben épült szivaty-
tyútelep a területbeépítés következtében a megnövekvő belvízmennyiséget már nem 
tudta átemelni, ezért gátat szabott az érintett terület fejlődésének.

A PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRÉSZEK 
BAKTó, ÚJ-PETőFI TELEP, NAGY-SZILLÉRI-DOMBI VÁROSRÉSZ, PETőFI-TELEP ÉS TÁPÉ. 

Uniós fejlesztés Tápén
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Tiszasziget lakossága eddig 
joggal hiányolhatta a magas szin-
tű szociális ellátást. A problémát 
elsősorban a megfelelő épületek, 
eszközök hiánya okozta. A Szege-
di Kistérség Többcélú Társulása 
a helyzet javítása érdekében si-
kerrel pályázott pénzügyi for-
rásokért. A beruházás összkölt-

sége csaknem 49,5 millió forint, 
melynek 95 százalékát az Európai 
Unió és a magyar állam bocsátot-
ta rendelkezésre. 

Az új épületben dolgozó szak-
emberek családsegítési, gyermek-
jóléti, házi segítségnyújtási és 
szociális étkeztetéssel kapcsola-
tos feladatokat látnak majd el. A 

szolgáltató központ akadálymen-
tes lesz. Két irodát, egy tárgyalót, 
mosdót, mosókonyhát, garázst 
és raktárt alakítanak ki benne. 

Az irodákat korszerű infokom-
munikációs eszközökkel szerelik 
föl. Ezek nem csak az ott dolgo-
zók munkáját segítik, hanem új 
programlehetőségeket nyújtanak 
az intézményt fölkereső rászoru-
lóknak és időseknek. A központ 
bicikliket és egy személyautót 
is kap. Ez utóbbiak a korszerű 
szolgáltatásokat a külterületeken 
élő tiszaszigetiekhez viszik el, 
például a házi gondozók gyorsabb 
célba juttatásával. 

Az új központ kivitelezőjével 
tavaly ősszel írták alá a szerző-
dést. Az építkezés várhatóan 
szeptember végére készül el, 
majd következik az eszközök 
beszerzése és a hatósági engedé-
lyezés. Az intézményt várhatóan 
tavasszal látogathatják először a 
tiszaszigetiek.

A település közel 70 százalékán 
már valamilyen mértékben meg-
oldott a vízelvezetés, de a korábbi 
- 144 millió forintos - fejlesztésből 
nem tudta az önkormányzat a 
teljes faluban kiépíteni az új rend-
szert. Putnik Lázár polgármester 
elmondta, a most induló beruhá-
záshoz is - akárcsak a korábbiak-
nál - uniós pályázati forrást hívtak 
segítségül. Az IPA határon átnyúló 
magyar-szerb együttműködésnek 
köszönhetően a következő hóna-
pokban kezdődik meg a munka 
a Mária, a Kossuth, az Árpád, va-
lamint az Újvilág utcában, illetve 

a Petőfi és a Fő utca egy részén. 
A település csatornázottságát a 
kerékpárút-beruházás is teljeseb-
bé teszi, ennek kapcsán ugyanis 
zárt rendszerű csatornát építenek 
ki. Ezeken a zárt területeken a 
jövőben parkoló övezeteket is 
kialakítanak- ígérte a település 
vezetője.

A pályázati forrásból, vagyis a 
közel 100 millió forintból Magyar-
országon mintegy 3 kilométer 
csatornarendszer épül ki, illetve 
elkészülnek annak a víztározó-
nak a tervei is, amelyet egy-két 
éven belül várhatóan megépíthet 

az önkormányzat. Erre a beru-
házásra azért van nagy szükség, 
mert a téli, tavaszi időszakban 
felgyülemlett belvizet a nyári 
aszályos hónapokra el lehetne 
tárazni, és az újszentiváni ter-
mőföldek locsolását a mostaninál 
jelentősen gazdaságosabb módon 
lehetne megoldani.

Az IPA programot Újszentiván 
Törökkanizsával közösen indítot-
ta útra, a szerb oldalon azonban 
egyelőre nem kezdődött el a mun-
ka, ott a tervek szerint szintén 
vízelvezető rendszer épül majd. A 
beruházás határideje 2014 nyara.

megújuló szociális 
ellátás tiszasziGeten

folytatódik a csator-
názás újszentivánon

Fejlesztések a Kistérségben Fejlesztések a Kistérségben

Tavaszra készülhet el Tiszasziget új szociális szolgáltató központja. A Szegedi Kistér-
ség Többcélú Társulása által üzemeltetett intézmény korszerű feltételeket teremt a 
településen a rászorulók ellátásához. Az új épület a Szent Antal téren áll majd. 

STR ANDOLóK MONDTÁK
„Minden reggel nyitás előtt feltárcsázzák kis traktorral a homokos 

részt, így minden nap szinte friss homok várja a látogatókat, és az 
esetlegesen homokba dugott csikkek is előkerülnek, és azt össze-
szedik. A tisztaság makulátlan, széles körű szolgáltatások vannak 
minden tekintetben. Talán csak a parkolás a szűk keresztmetszet, 
azt kellene majd a jövőben javítani, jobbá tenni.”

***
„Rókusról biciklivel 35 perc, ebéd ledolgozására ideális.
A WC tényleg meglepően jó, szabadtéren ilyen tisztát még sose 

láttam. A parton láttam a feltárcsázás nyomait, általánosságban 
minden tiszta volt. A kaja, pia olcsó, a felszolgálók kedvesek. Egyedül 
a kajáldák közös asztalait és padjait lehetne kicsit többször pucolni 
szerintem. A parkoló és biciklitároló már most kicsi, fejleszteni 
kéne. A víz nekünk tetszett, a kislányom Balcsinak hívja.”

„Tiszta élővíz, kulturált, tiszta 
környezet, a vécé olyan maku-
látlan, hogy enni lehetne benne. 
Nagyon érdekes, hogy valahogy 
a hely miliője is ragályos: akár-
mennyien vannak, kulturáltan 
viselkednek a vendégek, és az 
egész körbevéve fákkal. Én azt 
szoktam mondani, hogy ha le-
hetne valakivel alkudni, akkor 
legyen ez a Paradicsom, és én 
itt maradnék örökre” – szól egy 
vélemény a sándorfalvi strandról, 
amely immáron harmadik éve 
várja a vendégeket kedvező ára-
ival és színvonalas szolgáltatásai-
val. A Nádastó Szabadidőközpont 
Kakas Béla szívügye. Sándorfalva 

polgármestere szerint a nyolc éve 
városi rangra emelkedett tele-
pülésnek földrajzi adottságait 
alapul véve – Szeged és ópusz-
taszer közelségét kihasználva 
– egyértelmű célja egy vonzó, 
üde, vendégváró és szolgáltató 
típusú városszerkezet kialakítása. 
A bányató árait és szolgáltatásait 
egyaránt családbarát módon ala-
kították ki.

 2011-ben 25 ezer, tavaly 55 ezer, 
idén pedig eddig mintegy 50 ezer 
vendég látogatott el a szabadidő-
központba, mely szeptember vé-
géig még nyitva van. A vendéglá-
tóegységek várják  a horgászokat, 
de azokat is, akik csak egy nagyot 

szeretnének sétálni a tóparton – 
mondta Kakas Béla, aki szerint 
míg 2012-ben az volt a cél, hogy 
megduplázzák a vendégek szá-
mát, idén azt tűzték ki célul, hogy 
megtartsák a vendégeket. Ez sike-
rült, megmaradt, sőt frissült is az 
a célközönség, amely a leginkább 
érzékeny az ár-érték arányra. A 
polgármester szerint az optimális 
létszám 45-55 ezer fő egy évad-
ban. Sándorfalván egyértelműen 
a gyermekes családok jelentik a 
célközönséget, amelyek többsége 
nem engedheti meg magának a 
drága strandbelépőt. Sándorfal-
ván a családi belépő (2 felnőtt és 
2 gyermek) mindössze 1780 forint 
egy napra. Máshol ennyibe vagy 
még többe kerül egy felnőtt jegy. A 
Nádastónál a felnőtt jegy ára 650, 
a diák 450-550 forint. A 14 hek-
táros tó partján, amelynek déli 
részét alakították ki strandnak, 
kimondottan baráti áron kínálják 
a lángost, hamburgert, hot-dogot, 
üdítőt és fröccsöt a vendéglátók. A 
szabadidőközpont folyamatos fej-
lesztését nagyobb részt önerőből, 
kisebb részt pályázati pénzből 
oldjuk meg. Idén a keleti parti 
sétányt 5 millió forintos pályázati 

pénzből valósítottuk meg, víz-, 
villany- és szennyvízvezetéket is 
építettünk a későbbi beruházások 
előkészítéseként – fogalmazott 
a polgármester, aki elmondta, 
tervezik, hogy bővítik a parkolót, 
és mobil öltözőkabinokat telepí-
tenek, mint ahogy azt is, hogy 
strandkézi- és röplabdaversenye-
ket rendeznek. Távlati cél, hogy 
150-200 fős gyermektáborokat 
tudjanak fogadni a fürdőhely mel-
letti szigeteken. Ezek Kakas Béla 
szerint lehetnének akár edzőtá-
borokkal egybekötött táborok, 
hiszen Sándorfalva évekkel ez-
előtt saját erőből, mintegy 120 
millió forintból épített az UEFA 
szabványoknak is megfelelő, 
villanyvilágításos, műfüves lab-
darúgópályát. A polgármester a 
fenti okok miatt úgy véli, Sándor-
falvának a Nádastó, a Pallavicini-
kastély és a sport jelenti, jelentheti 

a kitörési pontot. A szabadidő-
központtal felkerültünk a régió 
turisztikai palettájára. A Hét 
Vezér Turisztikai Egyesülettel 
együttműködve azon vagyunk, 
hogy marketingben és PR-ban 
egy turisztikai desztinációba le-

gyen Sándorfalva az ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékparkkal, 
hiszen a látogatók 8 percre az 
emlékparktól felfrissülhetnek 
egy strandolással – mondta vé-
gezetül Kakas Béla, Sándorfalva 
polgármestere.

Olyan, mint a Balaton vagy a Riviéra – sokan emlegetik így a Sándorfalva határá-
ban üzemelő Nádastó Szabadidőközpontot, amelynek kellemes, tiszta az élővize, 
homokos a plázsa és kulturált a környezete. Kakas Béla polgármester elmondta, 
a tulajdonos önkormányzat folyamatosan szeretné fejleszteni a 2011-ben meg-
nyitott strandot, hiszen a több mint 8000 lakosú Sándorfalvának a Nádastó 
Szabadidőközpont, a Pallavicini-kastély és a sport jelenti a kitörési pontot.

Szabadidő

sokaknak sándorfalva a riviéra
Homokos plázs, tiszta élővíz, kulturált környezet csábítja a strandolni vágyókat

Segítségnyújtás infokommunikációval
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Az elmúlt években jelentősen 
nőtt a település lakosságának lét-
száma, és a jelenlegi szennyvíz-
tisztító telep kapacitása már nem 
elegendő. A közel 20 éves rendszer 
több szempontból is korszerűt-
len, így az önkormányzat úgy 
döntött, hogy fejleszti a tisztítót. 
Ehhez hívta segítségül Röszke 
Domaszéket, és a két település 
létrehozta a Domaszék-Röszke 
Szennyvíztisztító Fejlesztési Tár-
sulást, hogy a beruházáshoz uniós 
forrást igényelhessen. A pályázat 
sikeres beadását követően közel 
700 millió forintos támogatást 
nyert el a két település. A támoga-
tó szerződést 2011 év végén írták 
alá a szerződő felek. A beruházás 

10%-át önerőből kell finanszíroz-
ni az önkormányzatoknak. A 91 
millió forintos összegnek mintegy 
60%-át Domaszék vállalta fel, hi-
szen ott a nyomóvezetékek egy 
részének cseréjére is szükség van.

694 millió forintból fejleszti 
tehát közös szenny víztisztító 
telepét Domaszék és Röszke. A 
beruházás a nyáron kezdődött, az 
új rendszer a 2014-es nyári próba-
üzemet követően várhatóan jövő 
ősszel veszi át a munkát az egykori 
teleptől. A munkálatok alatt a szol-
gáltatás folyamatos lesz, vagyis a 
lakosságnak nem kell számítania 
korlátozásra, a régi rendszer a be-
ruházás befejeztéig el tudja látni 
az eddigi feladatokat. 

1997-ben épült a ma is működő 
telep, ami már nem felel meg a 
környezetvédelmi előírásoknak. 
Emiatt az elmúlt években több 
mint 5 millió forint bírságot fi-
zetett ki a település- fogalmazott 
Molnárné Vér Ágnes, a röszkei 
önkormányzat munkatársa. 

A ciklikus üzemű tisztító nor-
vég technológiával épül, amely 
képes lesz kezelni a röszkei Uni-
lever gyár szennyvizét is: napon-
ta 620 köbméteres kapacitásra 
méretezik a rendszert. A telepet 
háromkazettásról hatkazettás-
ra bővítik, biológiai módszert is 
alkalmaznak, hogy tiszta vizet 
engedjenek a csatornába. 

bővíti szennyvíztisz-
tító telepét röszke 

Fejlesztések a Kistérségben

HATÁRON ÁTNYÚLó öRöKSÉGEK
A projekt átfogó célja volt a határon átnyúló kapcsolatok, 

együttműködések megerősítése a határ menti régiókban Csong-
rád, Észak-Bánát és Dél-Bácska épített, kulturális és történelmi 
örökségeinek megőrzése területén folytatott közös programok, 
tevékenységek által. 

A háromnapos eseményso-
rozat úgynevezett hívogatással 
kezdődött, majd tradicionális le-
ánybúcsúval és a legénybúcsúval 
folytatódott, végül egy ifjú pár-
nak a helyi szerb templomban 
megrendezett egybekelésével és 
lakodalmával ért véget.

A Közös örökség – közös 
értékeink védelme a közös cél 

szolgálatában határokon át 
elnevezésű projekt keretében 
Deszken a tradicionális szerb 
esküvő alkalmával egy ifjú pár 
egybekelését mutatták be, vala-
mint a szerb hagyományoknak 
megfelelően az esküvőt és lako-
dalmat megelőző és előkészítő 
eseményeken vehettek részt az 
érdeklődők.

Az úgynevezett „hívogatás” 
alkalmával bemutatták, hogy 
a múlt század elején hogyan 

hirdették ki egy ifjú pár egy-
bekelését. A buklijás lóháton 
ülve körbejárt a településen és 
kiabálva adta tudtára a falu la-
kosságának, hogy kik készülnek 
frigyre lépni, és mikor lesz az 
esemény. 

A leány- és legénybúcsú alkal-
mával a tradicionális helyszíne-
ken bemutatták a lakodalmi elő-
készületeket, különösképpen a 
rozmaringból és libatollból álló 
díszek készítését. 

A projekt csúcspontja a Desz-
ken megrendezett tradicionális 
szerb esküvő volt, ahol a régi szerb 

hagyományokat, a népzenét és a 
népviseletet „élőben” mutatták be 
egy fiatal pár esküvői szertartá-
sán keresztül.

A program során egy ifjú pár 
egybekelését láthatták az ér-
deklődők pravoszláv templomi 

esketéssel, nyilvános nászme-
nettel és minden lakodalomhoz 
köthető hagyománnyal, korhű 

jelmezekkel, eszközökkel és 
zenével. 

Régi hagyományok elevenedtek meg augusztus utolsó hétvégéjén Deszken: 
tradicionális szerb esküvőt rendeztek egy határokon átnyúló projekt keretében. 
A program során a résztvevők megismerkedhettek az esküvőt és a lakodalmat 
megelőző és előkészítő eseményekkel, majd részesei lehettek a hagyományos 
pravoszláv esküvőnek is.

Kultúra

tRadicionális pRavoszláv
esküvőt keltettek éltRe

Több önkormányzati épület 
tetejére is napkollektor került, így 
a jövőben energiatakarékosabb 
üzemmódra kapcsolhat az óvoda, 
a bölcsőde és a polgármesteri 
hivatal is. Algyő önkormányzata 
ugyanis sikeres pályázatot nyúj-
tott be a napenergia villamos 
hasznosítására, melynek kere-
tében napelemeket telepítettek 
több épület tetejére is. A valamivel 
több, mint 62 millió forintos be-
ruházást az algyői Bóbita Bölcső-
dében, a Szivárvány óvodában 
és a Polgármesteri Hivatalban 
valósították meg. A projekt célja, 
hogy az önkormányzat három in-
tézményében megújuló energia-
forrás alkalmazásával elektromos 

energiát állítsanak elő, 
a m e l y n e k 

köszönhetően jelentősen csök-
kenek az üzemeltetési költségek.

A beruházás megvalósítását a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezet és Energia Operatív 
Program Irányító Hatósága kép-
viseletében eljáró Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi és Energia Köz-
pont Nonprofit Kft. a 2011. február 
10- én meghirdetett „Helyi hő és 
hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című konst-
rukciójából közel 51 millió forint 

vissza nem té-

rítendő támogatással segíti. A 
napelemes rendszerek telepítése 
és üzembe helyezése a három 
intézménynél már befejeződött.

A kiépített rendszer teljes egé-
szében lefedi a villamos energia 
igényt, sőt a számítások szerint 
még visszatáplálásra is le-
hetőség van, ami további 
megtakarítást, rezsicsökkentést 
jelent az üzemeltető önkormány-
zat számára. A fenntartó az így 
megtakarított költséget, az in-
tézmények infrastruktúrájának 
javítására fordíthatja, amellyel to-

vábbi megtakarítások 
érhetők el.

napkollektoRokat
telepítettek algyőn

Fejlesztések a Kistérségben
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Portré

Egyetem Belgyógyászati Tan-
székére kerültem tanársegédnek 
– mondta Szántó Tibor, aki hang-
súlyozta mindig praktizáló állat-
orvosként szeretett volna dolgoz-
ni. 1973-tól 1980-ig a Bács-Kiskun 
megyei Pálmonostorán dolgozott 
hatósági állatorvosként, közben 
1978-ban szarvasmarha-egész-
ségügyi szakállatorvosi diplomát 
szerzett.

-- 1980-ban kerültem Bordány-
ba, ahol a hatósági állatorvosi be-
osztásom mellett gyógyítottam a 
község állatállományát. Ismeret-
len volt számomra a tanyai világ, 
de gyorsan megszerettem a tanyai 
embereket, és – úgy érzem – ők is 
engem. Sokan szinte családtag-
ként fogadtak, amikor elmentem 
hozzájuk meggyógyítani az ál-
latot. Nem csupán a gazdát, de a 
feleségét, a gyermekeiket és uno-

káikat is jól ismertem. Havonta 
kétezer kilométert is levezettem 
a tanyavilágban, először még 
Pannónia és Simson motorral, 
később kis Polskival jártam. Útta-
lan utakon, homokban és sárban 
tanultam meg motorozni. Úgy 
mentem már a végén, mint egy 
krosszmotoros – mesélt a régi 
időkről az állatorvos, akit 1994-
ben neveztek ki Szeged II. kerü-
let főállatorvosának. 2000-ben 
választania kellett az állatorvosi 
praxis és a kerületi főállatorvosi 
beosztás között, és az utóbbi mel-
lett döntött. Bordánytól azonban 
ezután sem szakadt el, a Bordány 
Község Fejlődéséért Közalapít-
vány 1999-es megalapítása óta ő 
az alapítvány kuratóriumi elnöke.

2013-ban a járások megalaku-
lása során a Szeged II. kerületből 
kisteleki és mórahalmi járás lett. 

Ennek lett a főállatorvosa. A 69 
éves Szántó Tibornak nyáron be 
kellett adnia a hatósághoz a kérel-
met, hogy nyugdíj mellett is dol-
gozhasson. – Ezt engedélyezte a 
szaktárca. Év végéig még úgy dol-
gozhatok járási főállatorvosként, 
hogy addig le kell mondanom a 
nyugdíjamról – mondta Szántó 
Tibor, aki elmondása szerint azért 
választotta ezt a szakmát, hogy 
segíteni tudjon az embereken. Az 
a legnagyobb boldogság – fogal-
mazott –, amikor látom a gazdán, 
örül, hogy sikerült meggyógyítani 
az állatát.

Szántó Tibor nős, felesége pe-
dagógus. Három gyermekük és 
hat unokájuk van. A nagyobbik 
fia, Gergely Szőregen háziorvos, 
Kristóf Kecskeméten fogorvos, 
Piroska lánya pedig a közigaz-
gatásban dolgozik Budapesten.

szántó tibor: szinte családtaGként foGadtak
 Folytatás az 1. oldalról

„A kezdeményezés évekkel 
ezelőtt a dél-alföldi ivóvízminő-
ség-javító konzorciális program 
keretében kezdődött el a vízben 
lévő összetevők – mint például 
vas, ammónium stb. – európai 
uniós határértékre történő beál-
lításával” – ismertette Kakas Béla 
polgármester. – „Ennek felmérése 
és a tervezési folyamat évek óta 
tartott, mire végül a települések 
megkapták a pályázati lehetősé-
get a program végrehajtására. Ezt 
a munkát a legtöbb önkormány-
zat társulási formában kezdhette 
meg. Sándorfalva önállóan indí-
totta el ezt a folyamatot, mivel az 
itteni vízben nem található arzén, 
így egyedi megoldást dolgozhat-
tunk ki a tisztításra a rendszert 
ismerő Aquaplus Kft. szakembe-
reinek szakvéleménye alapján.” 

ÚJ SZOLGÁLTATó:  
AZ ALFöLDVíZ ZRT.

A helyi minőségjavító program 
célja a tiszta ivóvíz-szolgáltatás 
érdekében egy jól működő tisz-
títórendszer kialakítása. Város-
unkban jelenleg a 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonban lévő 
SFÜ Kft. végzi az ivóvíz-szolgálta-
tást, szakmai partnerként együtt 
dolgozva az Aquaplus Kft.-vel, 
amely számlázással, a szükséges 
laboratóriumi vizsgálatokkal és 
az egyéb szolgáltatásokkal fog-
lalkozik. „Ez az együttműködés 
ilyen formában azonban már 
nem tart sokáig, mert az új szol-
gáltatással kapcsolatos törvény 
meghatározta , hog y milyen 
nagyságrendű akkreditált ivó-
víz-szolgáltató cégek vehetnek 
részt ebben a tevékenységben” 
– mondta el a polgármester. Ez 
alapján Sándorfalván is – ha-
sonlóan Csongrád megye többi 
településéhez – a békéscsabai 

központú, nagy szakmai múlt-
tal és tapasztalattal rendelkező 
Alföldvíz Zrt. fogja szolgáltatni 
az ivóvizet január 1-jétől. 

„Célunk, hogy addigra az ivó-
vízminőség-javító programot 
befejezzük és olyan, az uniós 
előírásoknak megfelelő, a határ-
értéket betartó rendszert adjunk 
át az Alföldvíz Zrt.-nek, amit az új 
szolgáltató biztonsággal tud majd 
tovább működtetni” – hangsú-
lyozta Kakas Béla. 

A projekt fontos elemeként 
emelte ki, hogy a fejlesztésnek 
köszönhetően a strand kútjának 
(az ún. ötös kút) vize is bekerül a 
tisztítóközpontba, így megnövek-
szik a város szűrt vizet biztosító 
kapacitása. Ennek kialakítását és 
a teljes hálózat szivacslövedékes 
tisztítását nem tartalmazta a dél-
alföldi program eredeti terve, így 
ebben Sándorfalva többet ért el, 
mint más települések.  

FELÉPÜLT A  
TISZTíTóKöZPONT

Fejes Péter, a kivitelezés műsza-
ki ellenőre lapunknak elmondta, 
hogy a beruházás keretében már 
megépült egy nyerskút-vízveze-
ték, ami a strand mögött lévő, 
már meglévő kút vizét vezeti be 
a vízműtelepre, valamint meg-
történt valamennyi kút műszeres 
vizsgálata és állapotfelmérése is. 

„Jelen pillanatban a víz tárolá-
sához és kezeléséhez szükséges 
épületek készülnek. Ez egyrészt 
egy nagy tározómedencét jelent a 
vízműtelepen, ennek a betonozási 
munkálatai vannak még hátra, 
másrészt ehhez csatlakozik egy 
ún. zárkamra elnevezésű létesít-
ményelem, ahol a szivattyúkat 
és egyéb gépészeti eszközöket 
helyezzük el. Épül még ugyanott 
egy acélszerkezetes gépház, ami 
a tisztítástechnológiához szüksé-
ges gépészeti elemeket rejti majd 
magában, melyek már megérkez-
tek hozzánk – ezeket az épület 
elkészülte után tudjuk beszerelni 
végső helyükre” – foglalta össze. 

A szakember kiemelte, hogy 
a víz minőségének változását a 
város lakói nem fogják érezni, hi-
szen ízre nem lehet megmondani, 
mennyi ammónium van a vízben. 
Ugyanakkor hozzátette: elképzel-
hető, hogy a kezelés megváltoztat-
ja a víz képét és előfordul, hogy a 
próbaüzem idején más minőségű 
víz kerül ki a hálózatba. Vagyis 
rövid időre szennyező anyagok is 
kerülhetnek a vízhálózatba, de a 
cég felkészül ennek a kezelésére. 
„Erről időben fogjuk tájékoztatni 
a város lakóit: elmondjuk, mi az, 
ami aggodalomra adhat okot és 
mi az, ami természetes kísérője-
lensége egy effajta tisztítási folya-
matnak” – mondta el Fejes Péter. 

tiszta vizet a poháRba!
Fejlesztések a Kistérségben

Viszonylag kevés látványos eseménnyel járó, mégis igen fontos beruházása városunk-
nak a települési ivóvízminőség-javító program. A több mint 200 millió forintos projekt 
előzményeit, jelenlegi állását és várható eredményeit foglaljuk össze az alábbiakban. 

Zajlik a települési ivóvízminőség-javító program

A kampány ötödik rendezvé-
nyének keretében a 3. és 4. osz-
tályos tanulók az „Otthonunk” 
című filmet tekinthették meg. Az 
alkotók érdekes megoldást vá-
lasztottak arra, hogy bemutassák: 
milyen veszélyeknek van kitéve 
a Föld, mint élő bolygó. A jelen 
képsorainak felvillantása után 
egy új technológiával közelinek 
tűnő, ijesztő jövőt mutatták be a 
diákoknak.

A g yerekeket komolyan el-
gondolkodtatták a film alkotói 
által feltárt tények, adatok – a 
számukra eddig még megfogha-
tatlan környezetszennyezés okoz-
ta következmények bemutatása. 

A program keretében a diá-
kok elolvashatták Gévai Csilla 
„Nagyon zöld könyv”-ét. A kötet 
érthetővé, kézzelfoghatóvá teszi a 
gyerekek számára a környezetvé-
delemmel kapcsolatos fogalma-
kat. Komoly kérdésekről mesél 
okosan, érthetően, humorosan. 
A kötet mellett a diákok megis-
merhették a témához kapcsolódó 
hasznos internetes oldalakat is.

A Körlánc Országos Egyesület 
szakemberei pedig segítettek a 
film és a szakirodalom értelmezé-
sében. Az előadás és az interaktív 
foglalkozások is a fenti témákhoz 
kapcsolódtak. Nagy hangsúlyt 
fektettek a globális környezet- 
és természetvédelmi problémák 
lokális szintű megismertetésére. 

A gyerekek számára a legnagyobb 
élményt azonban a fenntartha-
tóság pedagógiájára épülő játé-
kokkal teli csoportfoglalkozások 
nyújtották. Ezek keretében töb-
bek között az ökológiai lábnyom 
fogalmával is megismerkedhet-
tek, és saját családjukra vonat-
kozóan számításokat végeztek. 

BRINGÁVAL IS
 VETÉLKEDNEK

„Bringázz a suliba!” címmel 

vetélkedőt hirdettek a negye-

dikes diákoknak. A tanulók 

csapatokat alkottak, és egy 

hónapig vetélkednek, hogy 

kinek, melyik csapatnak si-

kerül növelni a kerékpárral 

járó tanulók számát. A legtöbb 

pontot gyűjtött csapat minden 

tagja értékes kerékpáralkat-

rész csomagot kap.

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat népszerű-
sítik egy uniós pályázat segítségével az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában. A 
májusban indult program keretében információs eszközökkel igyekeznek a diákok 
szemléletét formálni, felhívni figyelmüket a fenntarthatóság fontosságára.

Oktatás

a fenntartható életmódot
népszeRűsítik algyőn

DíJAK, KITÜNTETÉSEK
Szántó Tibor számtalan díj, kitüntetés birtokosa. 2000-ben 

megkapta a Bordány Községért elismerést. A Magyar Állatorvosi 
Kamara megalakulását követően két cikluson át az országos el-
nökség tagja volt, és 6 éven keresztül töltötte be a Csongrád Megyei 
Állatorvosi Kamara elnöki tisztét. 1988-ban Kiváló Munkáért mi-
niszteri dicséretben részesítették, 2008-ban szakmai főtanácsadói 
címet kapott. 2011-ben az államfő a Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adományozta a járási főállatorvosnak.
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SportSport

Sport

fűszeRkeRt 
az iskolában

Zöld sarok

A Kistérségi Hírek áprilisi szá-
mában számoltunk be a Szegedi 
Béke Utcai Általános Iskolában 
folyó Comenius iskolák közötti 
együttműködésről. A program 
részeként az előző tanév második 
felében a comeniusos diákok-

kal az iskola előtti területen egy 
fűszerkertet hoztak létre. Mivel 
az iskola a belvárosban fekszik, 
és a diákok is „városi gyerekek”, 
sokuknak újdonság, hogyan kell 
a kapát kézbe venni, vagy hogyan 
kell növényt szabad földbe ültetni, 

mire kell figyelni. A fűszerkert 
révén ezeket és sok más fogást is 
megtanulnak a gyerekek. 

A növények ültetésekor napos 
időben, kellemes hangulatban 
folyt a munka. A megérdemelt, 
bográcsban főtt paprikás krump-

lit jó étvággyal fogyasztották el 
a diákok és a tanárok. A kiskert 
növényismerettel, kertápolással 
színesíti az alsós környezetisme-
ret és a felsős természetismeret 
órákat is.

A tervek között az is szerepel, 
hogy a már elismerten jól működő 
diákbarát iskolai büfében a tech-
nikaórákon elkészített szendvi-
cseket a kiskertben növő fűsze-
rekkel ízesítik és árulják, vagy 
akár komplett ételeket készítse-

nek el a tankonyhán. Éppen ezért 
válogattak össze Magyarországon 
széles körben elterjedt és kedvelt 
fűszereket: tárkonyt, snidlinget, 
oregánót, mentát, citromfüvet a 
fűszerkertbe. 

„Nagykorú” lett a tiszaszigeti 
Sziget-kupa, hiszen 18. alka-
lommal rendezték meg a mind 
népszerűbb kispályás labdarú-
gó-tornát. Idén más oka is volt 
az ünnepi hangulatnak: átadták 
a fölújított iskolai sportpályát.

A júliusi, háromnapos fociün-
nepre mintegy 25 csapat nevezett. 
A csapatok egy nyílt, valamint egy 
35 éven fölülieknek meghirdetett 
kategóriában mérhették össze 
tudásukat. 

A Sziget-kupa a sportolóknak, a 
közönségnek, az önkénteseknek 
és nem utolsó sorban a szponzo-
roknak köszönhetően folyamato-
san fejlődött az elmúlt 18 évben. 
Nem pusztán sporteseményről 
van szó, hanem százakat meg-
mozgató fesztiválról utcabállal, 

szabadtéri konyhákkal és bü-
fékkel. 

A rendezvénynek idén is az 
iskolai sportpálya adott otthont, 
ám a résztvevők és a közönség 
immár teljesen megújult környe-
zetben hódolhattak futballszen-
vedélyüknek. A pálya korszerű 
világítást kapott, új kapukkal 
és kosárpalánkokkal gazdago-
dott. Természetesen nem csak 
az iskolások örömére, hiszen a 
létesítmény minden tiszaszigeti 
előtt nyitva áll.

A 2013-as Sziget-kupa ered-
ményei:
Nyílt kategória:
1. Szűts Dent
2. Janker & Mártély Szeszfőzde
3. Szigetépítő Kft
Legjobb kapus: 
Ábrahám Tamás (Szűts Dent)
Legjobb mezőnyjátékos: 
Rácz Dezső (Janker & Mártély 
Szeszfőzde)
Gólkirály: 
Pöszmet Tamás (Szigetépítő Kft.)

+35 kategória
1. Fit World O’neil
2. Szitapont Bt.
3. Túl a csúcson
Legjobb kapus:
Kiss János (Túl a csúcson)
Legjobb mezőnyjátékos: 
Horváth Róbert (Szitapont Bt)
Gólkirály: 
Maróti Sándor (Fit World O’neil)

A szezon első leckéjét nem 
tudták felmondani a Pick Szeged 
játékosai. Mentségükre szóljon, 
hogy több hónapnyi tananyagot 
kellett erőltetett menetben átven-
niük négy és fél hét alatt, ez pedig 
kézilabdában is szinte lehetetlen. 
A magyar ezüstérmes klubnál a 
nyár elején mindenki az EHF Ku-

pára készült, ám a szabadkártyá-
nak és a spanyol Atlético Madrid 
megszűnésének köszönhetően a 
Pick csupán egyetlen lépésre ke-
rült a Bajnokok Ligájától. A Szkop-
je elleni párharc viszont korán jött 
a nyáron négy új játékossal (Ilyés, 
Mindegia, Parrondo, Vranjes) 
megerősített csapatnak. Jó pél-

da volt erre a tíz góllal elbukott 
macedóniai mérkőzés. A szegedi 
visszavágón már látszódtak az új 
stílusjegyek, de a támadójáték 
még nem muzsikált fényesen, így 
a győztes bemutatkozás sikerült, 
a továbbjutás viszont elmaradt. 
Juan Carlos Pastor irányításával 
egy az eddigiektől merőben más 
kézilabdát kezdett el tanulni a 
csapat, ez a folyamat pedig nem 

megy egyik napról a másikra. A 
szeptemberi bajnokikon (Cegléd, 
Orosháza, Vác, Balatonfüred) lesz 
lehetőség a gyakorlásra és a tesz-
telésre, a valódi vizsgák pedig 
az ősz második felében várnak 
a csapatra. A formálódó Pick ok-
tóberben egymás után játszik 
a Csurgóval, a Tatabányával és 
az örök rivális MKB Veszprém-
mel, novemberben pedig meg-
kezdi a menetelését a második 
számú európai sorozatban, az 
EHF-Kupában. Ezek a feladatok 
adhatnak választ arra a kérdésre, 
hogy jó irányba halad-e Szeged.

A nyár egyik legnagyobb sza-
bású rendezvénye volt Szegeden 
a 11. IDBF sárkányhajó-világbaj-
nokság. A vb-n öt kontinensről 
huszonkilenc ország több mint 
3000 versenyzője indult, ez a 
létszám pedig új rekord a sportág 
történetében. A megnyitó ün-
nepségen még a parádés légi 
bemutatót tartó Besenyei Péter 
műrepülő-v ilágbajnok volt a 
főszereplő, ám a versenyeken 
már sárkányhajósokra irányult a 
figyelem. A futamokat az első na-

pon a Tisza belvárosi szakaszán 
rendezték, így a sportot nem is-
merő szegediek is bepillantást 
nyerhettek a sárkányhajózásba. 
A világbajnokság ezután átköltö-
zött a Maty-éri versenypályára, 
ahol három napon keresztül 
küzdöttek egymással a sport-
ág legjobbjai. A 325 fős magyar 
küldöttség összesen huszonöt 
érmet szerzett a világbajnok-
ságon, ezzel pedig a nemzetek 
közötti versenyben a hetedik 
helyen végzett. A standard szá-

mokban (20+2 fős nagy hajók-
kal megrendezett futamokban) 
két arany, tizenegy ezüst és hat 
bronz volt a mag yar mérleg, 
míg a 10+2 fős kis hajó számok-
ban egy arany, két ezüst és két 
bronz került a gyűjteménybe. 
A 2000 méteres felnőtt vegyes 
csapatfutamban hazai sikernek 

is örülhettünk, hiszen az ezen 
a távon bronzérmet szerzett le-
génység kétharmada, többek kö-
zött Bodrogi Márta, Tóth Ágnes, 
Brunner Szilvia, Pócsik Tímea, 
Dombi Miklós, Balaicz Tibor, 
Sipos Tamás, Fürdök Gábor, Ződi 
László, Juhász Péter és Ződi Pet-
ra is szegedi volt.

fiesta-hanGulat
a sziget-kupán

tüRelemRe van szükség – 
lassan épül az új pick szeged

Szegedi érem a SárKányhajó vb-n

Viszonylag kevés látványos eseménnyel járó, mégis igen 
fontos beruházása városunknak a települési ivóvízminőség-
javító program. A több mint 200 millió forintos projekt 
előzményeit, jelenlegi állását és várható eredményeit 
foglaljuk össze az alábbiakban. 

Csalódással indult az idény a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatánál, hiszen a nyáron 
átalakult és új edzővel dolgozó együttes elveszítette a macedón Metalurg Szkopje elleni 
BL selejtezős párharcot, így pedig búcsút mondhatott a főtáblának. A Juan Carlos Pastor 
vezetésével készülő együttes az őszi bajnoki rangadókon mutathatja meg valódi arcát.

A megújult sportpályát is ünnepelték
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Hozzávalók 4 főre
1 kg sertéscomb
4 nagy vöröshagyma
3-4 paradicsom
3 nagyobb paprika
kevés olaj
pirospaprika
őrölt bors
só
1-1,5 dl vörösbor

Elkészítés
A megtisztított hagymát apró 

kockákra vágjuk, a paprikával 
és a paradicsommal együtt. A 
húst is tetszés szerinti kockák-
ra vágjuk. A bográcsba kevéske 
olajat öntünk, majd rászórjuk a 
kockákra vágott hagymát.

Szép üvegesre dinszteljük, 
majd rádobjuk a paradicsomot 
és a paprikát, mintha lecsót készí-
tenénk. Amikor a paradicsom és a 
paprika is pirult kicsit, rátesszük 
a húst, amit fehéredésig sütünk.

Ekkor rászórjuk a pirospapri-
kát, amivel átforgatjuk, de hogy 

nehogy leégjen, kis pirítás után 
felöntjük vízzel, hogy a husit ép-
pen ellepje. Megszórjuk a borssal 
és a sóval. Majd hagyjuk levében 
főni. (Ha esetleg menetközben 
lefő a lé, utána öntünk, és kóstolás 
útján tovább ízesítjük.) Tehetünk 
bele még egy csipet őrölt köményt 
is. Addig főzzük ameddig a hagy-
ma, paprika jó alaposan szétfő, jó 
sűrű szaftá alakulva, a hús pedig 

finoman megpuhul. Amikor már 
jónak találjuk, akkor beleöntjük 
a vörösbort, kicsit rottyantunk 
rajta és máris kész.

Főzhetjük gombával is, ha 
így szeretnénk, akkor az elején 
a dinsztelt hagymához adjuk a 
paprikával és a paradicsommal 
együtt. És szinte mindig frissen 
őrölt fűszereket használjunk, ami 
szintén finomít az ételeken.

Vörösboros
sertéspörkölt
bográcsban

Közel 20 millió forintot költött a közelmúltban Algyő önkormányzata a játszóterek 
felújítására és a falubeliek által hamar megkedvelt fitneszpark bővítésére.

A parkot, amelyben az RH Fak-
tor Kft.-től vett szabadtéri erősítő 
gépek állnak, még tavaly október-
ben adták át az új iskola mögötti 
kikotort, rendbe tett, sétánnyal 
ellátott téglagyári tó mellett. A 
létesítmény nagyon népszerű, 
sokan látogatják. Kiderült, a meg-
lévő eszközök mellé szükség van 

más típusúakra is, hogy aki eljön, 
a lehető legtöbb izomcsoportot 
át tudja itt mozgatni. Ezen kívül 
hiányzott a gépek működéséről 
tájékoztató felirat is. Ezért a kép-
viselő-testület által megszavazott 
10 millió forintból bővítették a 
parkot a Royal-Kert Kft.-től vásá-
rolt új gépekkel, ütéscsillapító ré-

teggel, illetve további világítással. 
A munkát a Gyeviép Nkft. végezte 
2013. június 5. és július 10. között.

Az erősítő gépeket most már a 
gyerekek is tudják használni – ám 
az ő kedvükért a Bartók Béla utcai 
játszóteret is fejlesztették. Ezt, 
valamint a Piac téri játszóteret az 
önkormányzat 2009-től folyama-
tosan bővítette. Erre azért is volt 
nagy szükség, mert a Szegedtől 
való elszakadás óta a színvonalas 
helyi közszolgáltatások és életkö-
rülmények sok fiatal családot csá-
bítottak a településre. A testület 
most 10 millió forintot tett félre a 
játszóterek bővítésére, ebből telik 
játszóeszközökre, ütéscsillapító 
rétegre mindkét helyen. A Bartók 
Béla utcai játszótéren kialakítot-
tak egy 6 méter magas 9 méter 
átmérőjű Titán kötélpiramist, a 
kisebbeknek pedig egy figurális 
táblát és az RH Faktor Kft. által 
gyártott csúszdát állítottak fel – 
mindezt két hét alatt. A Piac téren 
szeptemberben zajlik le az oda 
tervezett felújítás.

Ezzel a címmel adták át au-
gusztus 18-án Kübekháza uniós 
forrásból létesült új beruházá-
sát, a főtér dísztavát és arra épült 
tószínpadát. A tó környékét az 
OKSZINET távközlési cég és az 
önkormányzat együttműködésé-
nek köszönhetően HotSpot térrel, 
azaz ingyenes internet elérhe-
tőséggel is ellátták. Az önerővel 
együtt 6 millió forintból létesült 
új beruházás Kübekháza főtérfej-
lesztési koncepciójának részeként 
valósult meg, amelyet Kucsera 
Istvánné alpolgármester ünnepi 
koncert keretében adott át a jelen-
lévő népes közönségnek. 

Molnár Róbert polgármester 
lapunknak elmondta, hogy több 
ütemben fejlesztik a falu központ-

ját. Első ütemben tavaly a tér teljes 
elektromos és közvilágítási rend-
szere újult meg több mint 50 mil-
lió forint uniós és önkormányzati 

forrásból, amelyet második ütem-
ben a tavasszal átadott zenepavi-
lon létesítése és a most átadott tó 
és tószínpad beruházása követett. 
A harmadik ütem keretében idén 
ősszel kezdenek hozzá a főtér új, 
őszi lomb árnyalatú díszburkola-
tának kiépítéséhez és őshonos fák 
telepítéséhez, amelyre az Európai 
Unió forrásával és az önkormány-
zat önerejével együtt 6,5 millió Ft 
áll rendelkezésre.

Kübekháza jövőre lesz 170 éves. 
Az évfordulót a település lakói 
főterük teljes megújításával, a 
régi iskolaépület felújításával, 
kulturális programok kal és 
„Kübekháza első 170 éve” című 
történelmi fotóalbum megjelen-
tetésével ünneplik meg.

játSzótér éS fitneSzparK 
algyőn – felnőtteKneK iS

reSzKet a hold a tó vizén…
Fejlesztések a Kistérségben Fejlesztések a Kistérségben
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