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Két jelentős beruházás-
nak köszönhetően több 
településen is javulni 
fog az ivóvíz minősége, 
valamint megoldódik a 
szennyvízelvezetés prob-
lémája is.

A Farsangi 
időszak a 
mulatozás 
és torkosko-
dás napjai

A 2,2 milliárd forintos rekonstrukció nyomán 
2015 májusáig kiépül Magyarország leg-
korszerűbb árvízvédelmi rendszere Szeged 
belvárosában.

VIZES BERUHÁZÁSOK A KISTÉRSÉGBEN FARSANGI 
HAGYOMÁNYOK ELKEZDŐDÖTT A PARTFAL REKONSTRUKCIÓJA

A választási rendszer eg yik 
legfőbb változása, hogy két for-
duló helyett már csak egy fordulót 
tartanak, és a mostani 386-ról 199 
főre csökken a parlament létszá-
ma. 106 képviselőt egyéni válasz-
tókörzetben, 93-at pedig listáról 
választanak meg április 6-án.

3 HELYETT 2 SZEGEDI 
VÁLASZTÓKÖRZET

A kisebb parlament miatt át-
rajzolták a választókörzeteket, 
amelyek száma országosan és 
Csongrád meg yében is csök-
kent. A megyében a korábbi 7 
választókerület 4-re csökkent. 
Ennek megfelelően Szegeden is 
az eddigi 3 helyett 2 körzet van. 
A névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést február 7-e után 
kézbesítették. Aki valami oknál 
fogva nem kapta meg az érte-
sítőt, a helyi jegyzőnél kérheti.  

Én nem értelmiségi díszpolgár 
vagyok, hanem olyan műszaki 
ember – kezdte a beszélgetést 
Fürdök Mátyás. A 69 éves férfi 
jó pár éve egy régi, sormintával 
díszített Skoda 100-as személyau-
tóból eszkábált a saját pénzén egy 
egyedi locsolókocsit. A hátsó ülé-
sek helyére egy 220 literes tartályt 
szerelt, az anyósülésre egy egysze-
rű mechanikus szivattyú került.  

Az idén 32 milliárd 899 millió-
ból gazdálkodhat a város, ennek 
75 százaléka a város működte-
tésére megy el, 25 százalékából,  
8 és fél milliárd forintból pedig a 
fejlesztéseket lehet majd finan-
szírozni – mondta Botka László 
polgármester. 

A város első embere szólt arról 
is, hogy 4 év alatt 54 százalékkal 

csökkent a város önkormányza-
tának költségvetése. Miközben 
a kormány azt kommunikálja, 
hogy „az önkormányzatok meg-
mentése zajlik” az országban, a 
valóságban az államosítás során 
átvállalt feladatoknál jóval na-
gyobb forrást vontak el.

Összesen 4,2 milliárd forint-
tal több pénzt vittek el, mint az 

átvett, államosított feladatok 
költsége – emelte ki a városve-
zető. Többek között például a 
gépjárműadó 60 százalékát vitte 
el a kormány. A személyi jövede-
lemadó befizetésből egyetlen 
fillért sem kap vissza a város, 
ahogy a befizetett illetékekből 
sem. 

Az önkormányzatok – a kormányzati elvonások 
miatt – évről-évre kevesebből gazdálkodhatnak: 
míg a szegedi büdzsé 2010-ben 71,4 milliárd fo-
rint volt, az idén nem éri el a 33 milliárdot sem 
– mondta Botka László polgármester. A város-
vezető – a hagyományoknak megfelelően – idén 
is először Szeged meghatározó cégeinek vezetői 
előtt beszélt a 2014-es költségvetés tervezetéről.

Április 6-án rendezik az országgyűlési választásokat. 
A legfontosabb változás, hogy már csak egyfordulós 
a választás, amelyen egyéni országgyűlési képvise-
lőjelöltre és pártlistára lehet voksolni.

Megcsúszott korábban a szegedi szuperlézer beruházás, de nem hagytuk elvesz-
ni! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, beismerve a kormány közel kétéves 
késlekedését a szegedi nagyberuházásban. A 61 milliárdos tudományos nagybe-
ruházás alapkövét február elején helyezték el a volt szovjet laktanya területén.

Nagyon szeretem a kis fa-
lumat, Kübekházáért dol-
gozom a mai napig – nyi-
latkozta lapunknak Fürdök 
Mátyás, akit a település 
érdekében végzett segítő 
munkájáért díszpolgárnak 
választottak. A fiatalos, 
mindig vidám nyugdíjas 
ezermester aktív tagja a 
helyi polgárőr egyesület-
nek és a Kübekházi Idősek 
Társaságának.

Portré

Fürdök Mátyás:
Nagyon szeretem 
Kübekházát!

Szeged

Választás Fejlesztések Szegeden

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK:
MIKOR, HOL, MIT?

A SZEGEDIEK SIKERE:
FÖLDBE KERÜLT

AZ ELI ALAPKÖVE

 Folytatás a 2. oldalon

 Folytatás a 2. oldalon

 Folytatás az 6. oldalon

KÖLTSÉGVETÉS: 
A KORMÁNY 
FÉLPÉNZRE
KÉNYSZERÍTETTE
AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT

 Folytatás a 2. oldalon



A városra háruló jelentős több-
letkiadás a Fidesz-kormány által 
bevezetett 40 új adónak is „kö-
szönhető”: a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-nél a 
rezsicsökkentés 360 millió forint 
terhet jelent, a lerakási járulék 
500 millió forint lesz, az E-út-
díj 3, a felügyeleti díj pedig 20 
millió forintba kerül, ez ennél az 
egyetlen önkormányzati cégnél 
883 millió forint plusz terhet ró 
a városra. A rezsicsökkentés és az 
új adók miatt a Szegedi Vízmű Zrt. 
906 millió, a Szegedi Hőszolgál-
tató Kft. pedig 510 millió forint új 
kormányzati pluszterhet kapott 
a nyakába.

A polgármester beszélt az 
adósságátvállalásról is. 2010-
ben a város adósságszolgálata 
kevesebb, mint 1,5 milliárd forint 
volt. Most ugyan nincs adósság, 

de 54 százalékkal csökkent a 
költségvetés is. 

Ez azt jelenti, mintha egy de-
vizahitelestől átvállalták volna 
az adósságát, de ugyanakkor 
elvették volna a jövedelme több 
mint felét is – jegyezte meg Botka 
László.

Idén 10 milliárd 110 millió fo-
rintot tervez a város a helyi adók-
ból beszedni. Ebből az iparűzési 
7,5 milliárd, az építményadó 2,5 
milliárd, az idegenforgalmi adó 

pedig 110 millió forint lesz a tervek 
szerint. 

A 2007-2013 közötti uniós fej-
lesztési ciklusról Botka László 
elmondta, Szeged a legnagyobb 
nyertese ennek az időszaknak. 
Hét év alatt 289 milliárd forint 
támogatás érkezett a városba, 
ami a többi vidéki nagyvároshoz 
képest kiugróan magas. Minden 
egyes szegedi lakosra 1 millió 
700 ezer forint uniós támogatás 
jutott.

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról

Szeged Választás

KÖLTSÉGVETÉS: A KORMÁNY
FÉLPÉNZRE KÉNYSZERÍTETTE 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT

15 KIEMELT BERUHÁ ZÁSSAL KÉSZÜL A VÁROS
Szabó Sándor, a polgármesteri kabinetiroda vezetője a most 

induló, hétéves uniós ciklusról szólva elmondta, 15 kiemelt beru-

házás tervével készül a város: ilyen többek között a Tisza belvárosi 

szakaszának felújítása, a déli Tisza-híd felépítése, a Széchenyi tér 

felújítása, új buszpályaudvar építése, szociális városrehabilitáció 

Újszegeden, a dorozsmai vasúti felüljáró építése, egy szegedi fedett 

uszoda felépítése, vagy a kerékpárút-hálózat fejlesztése. A lista 

nyitott – hangsúlyozta a kabinetvezető.

A FŐNÖK IGA ZA
A szegedi Fidesz évek óta támadja és kritizálja városfejlesztő 

tevékenységéért Botka László polgármestert. Az ELI alapkőletételén 
„főnökük”, Orbán Viktor miniszterelnök két ízben is megdicsérte 
a szegedi polgármestert városépítő és fejlesztő tevékenységéért. 
Szeged ugyanis hét év alatt 290 milliárd forintnyi uniós támoga-
tást tudott elnyerni, kétszer annyit, mint a fideszes vezetésű Győr.

A SZEGEDI 1-ES ÉS 2-ES KÖRZET TELEPÜLÉSEI
Tudja, hogy melyik egyéni országgyűlési választókörzetben szavaz? 

Nem? Mi segítünk! Megmondjuk, milyen települések tartoznak a 

szegedi 1-es és a szegedi 2-es választókerülethez.

Szegedi 1-es választókörzet: Szeged, a Kossuth Lajos sugárút – 

Körtöltés és a Tisza által határolt terület (Újrókus, Rókus, Északi 

városrész, Makkosháza, Fodorkert, Tarján, Felsőváros, Balváros, 

Tápé, Petőfitelep, Baktó, Baktói kiskertek, Új-Petőfitelep, Szőreg), 

valamint Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Tiszasziget, 

Újszentiván

Szegedi 2-es választókörzet: Szeged, a Kossuth Lajos sugárút 

megyeháza oldala felőli városrészek (Belváros, Alsóváros, Móra-

város, Kiskundorozsma, Klebelsbergtelep, Gyálarét, Kecskéstelep, 

Szentmihály, Béketelep, Odessza városrész, Újszeged), valamint 

Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, 

Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Üllés,  Zákányszék és Zsombó.

Az új választási rendszerben már 
nem az úgynevezett kopogtató-
cédulát, hanem a választók alá-
írásait gyűjtik az országgyűlési 
képviselőjelöltek és az aktivisták. 
A jelöltek és az aktivisták március 
3-ig gyűjthetik az ajánlásokat az  
aláírásgyűjtő íveken.

PIRIPÓCSON IS SZAVAZHAT 
SZEGEDI JELÖLTRE

Április 6-án egyéni országgyű-
lési képviselőjelöltre és pártlis-
tára szavazhat a választókerü-
letében. Aki a szavazás napján 
nem tartózkodik lakóhelyén, 
de szeretne Magyarország egy 
másik településén voksolni – 
megteheti. Április 4-ig kérheti 
át magát a jegyzőnél arra a tele-
pülésre, ahol szavazni szeretne. 
Újdonság, hogy míg a korábbi 
voksolások alkalmával a más vá-
lasztókerületbe átjelentkezéskor 
az új választókerület jelöltjére 
lehetett csak szavazni, addig áp-
rilisban már az eredeti lakóhely 

szerinti választókerületi jelöltre 
lehet voksolni. Vagyis egy szegedi 
Piripócson is szavazhat a szegedi 
képviselőjelöltre. Ez korábban 
nem így volt.

Nagyon sok szórólapot, ismer-
tetőt talál majd a postaládájában 
– ilyet nem tilos bedobni. Sőt. Jó, 
ha ezeket legalább átlapozza, ez-
zel is a saját tájékozódását segíti. 

Jó, ha tudja, a mostani választá-
son már nem lesz kampánycsend. 
Ugyanakkor a törvény szerint áp-
rilis 6-án, vasárnap reggel 6-tól 
este 7-ig nem lehet választási 
gyűlést tartani, illetve a szava-
zókör bejáratától számított 150 
méteren belül, közterületen nem 
lehet semmilyen kampánytevé-
kenységet folytatni.

VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK:
MIKOR, HOL, MIT?

Az eseményen Orbán Viktor 
miniszterelnök többek között 
Botka László polgármester-
rel, Szabó Gábor rektorral, és 
Lehrner Lóránttal, az ELI-HU 
Nonprofit Kft. ügyvezető igaz-
gatójával együtt helyezte el a 
szegedi szuperlézer-központ 
alapkövét. 

Az egyik kormány elülteti, a 
másik megöntözi, a harmadik 
learatja. Mi most megöntözni jöt-
tünk – mondta a miniszterelnök, 
majd megköszönte az előző, szo-
cialista kormánynak, hogy bíztak 
abban, a Fidesz-kabinet végül 
megvalósítja ezt a beruházást.

Szabó Gábor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora hangsú-

lyozta: a szegedi kutatóközpont 
létrehozásával Európa bizto-
síthatja elsőségét a lézerfizika 
tudományterületén a világban. 

A 24 ezer 400 négyzetméter 
alapterületű kutatóközpontot az 
M5-ös és az M43-as autópálya 
csomópontjához közel, a város-
központtól 5 kilométerre talál-
ható 16 hektáros területen építik 
fel. A tudományos nagyberuhá-
zás célja egy lézereken alapuló, 
egyedülálló európai kutatóintézet 
létrehozása. 

A közvetlenül mintegy négy-
száz, közvetve akár négy-ötezer 

embernek is munkát adó szegedi 
lézerközpont kialakításának első 
fázisában a kutatóközpont épüle-
te és a lézertechnológia egy része 
készül el. Erre 37 milliárd forint 
fordítható, melynek 85 százaléka 
uniós, 15 százaléka hazai forrás-
ból származik. A 2014-2020-as 
uniós költségvetési ciklusban 
további 24,3 milliárd forintot 
szánnak további speciális ku-
tatóberendezések kialakítására. 

Szakértők becslése szerint a 
lézerközpont és a tudáspark évi 
húszmilliárd forintos többletjöve-
delmet generál a városban és a ré-

gióban – továbbá mintegy ötezer 
család megélhetését biztosítja. 

Az EU lézerközpontra kiírt 
pályázatát a Bajnai kormány 
idején, 2009-ben, neves nyugat-
európai nagy városokat maga 
mögött hagyva nyerte meg Sze-
ged. A kormány biztosította az 
előkészítéshez szükséges forrást, 
ám ennek folyósítását a 2010-ben 

hivatalba lépő kabinet leállította. 
Ezután közel két évig kormány-
zati nyilatkozatok sora vonta 
kétségbe az ELI szükségességét 
és megvalósíthatóságát, az EU 
viszont ragaszkodott a beruházás 
megvalósításához, amit végül a 
kormány is elfogadott – mondta 
Szabó Sándor, a polgármesteri 
kabinetiroda vezetője.

Fejlesztések Szegeden

FÖLDBE KERÜLT AZ ELI ALAPKÖVE
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A programsorozat évadnyitó 
rendezvényén immár 12. alkalom-
mal számolt be az érdeklődőknek 
a városvezető Szeged elmúlt évi 
fejlődéséről és a várható tenden-
ciákról. 

Botka László a 2010 után ki-
alakult szegedi közállapotokról 
elmondta, négy éve a szegediek 
úgy döntöttek, egyetlen pártnak 
sem adnak többséget a közgyű-
lésben – együttműködésre köte-
lezve ezzel a különböző politikai 
erőket, ám a fideszes képviselők 
úgy döntöttek, ehelyett össze-

fognak a jobbikos képviselővel, 
hogy akaratukat érvényesíthes-
sék a közgyűlésben. Ez rányom-
ta a bélyegét az elmúlt négyévi 
munkára: a jobboldal többségbe 
kerülve minden indoklás nélkül 
leváltotta a városi cégek régóta 
jól dogozó vezetőit. Helyükre 
szakértelem nélkül ültette a sa-
ját embereit, aminek az lett az 
eredménye, hogy mára évente 
1 milliárd forinttal többe kerül 
a szegedieknek a városi cégek 
működtetése, miközben a ha-
tékonyságuk nem javult, a ki-

adásaik pedig a többszörösükre 
növekedtek. 

– Arra kértem a jobboldali kép-
viselőket, versenyezzünk a város 
érdekében, ki tud több beruhá-
zást, fejlesztést Szegedre hozni, 
de ők nem akartak versenyezni, 
inkább feljelentésekkel késlel-
tették az új trolik beszerzését, és 
megtámadták a partfalépítést is. 

Az elmúlt négyéves ciklus be-
ruházásairól szólva Botka László 
elmondta, a városnak bőven van-
nak versenyképes adottságai ah-
hoz, hogy befektetőket vonzzon. 

Ám nem a hagyományos ipari 
üzemek tennék erőssé a várost, 
hiszen a világon mindenütt azok 
a települések járnak az élen, ahol 
erősek a szolgáltatások. 

Szegeden erős a gazdaság – 
ezt mutatja az is, hogy több mint 
10 milliárd forintot fizetnek be a 
városi cégek különféle helyi adók 
formájában. A szegedi gazdaságot 
igazolja az is, hogy miközben or-
szágosan 8 százalék a munkanél-
küliségi ráta, addig a Tisza-parti 
városban alig haladja meg a 6 
százalékot. 

A konkrét szegedi beruházások-
ról szólva elmondta, az év végén 
készült el az új, 265 ágyas klinika, 
amely hamarosan betegeket is fo-
gad. De beszélt arról is, hogy több 
városi beruházás vonzott magántő-
két Szegedre. Példaként a Dugonics 
tér felújítását említette, amelynek 
hatására új szálloda is épült a vá-
rosban. A városrehabilitációs beru-
házások nyomán pedig egyre szebb 
lesz Szeged, így évről-évre egyre 
több turista keresi fel városunkat. 
Az elmúlt években megkétszere-
ződött az idelátogatók száma. Ez 

pedig amellett, hogy jelentős bevé-
tel hoz a városnak, munkahelyeket 
is teremt.

Az idei városi beruházások 
közül a polgármester kiemelte: 
megkezdődött a tiszai partfal 
átépítése. Az önkormányzat a 
belvárosi árvízvédelmi rendszer 
rekonstrukciójára 1,5 milliárd fo-
rintos uniós támogatást nyert, 
amelyet 700 millió forintnyi saját 
forrással egészített ki. Jövő ta-
vaszra az ország legkorszerűbb és 
legbiztonságosabb árvízvédelmi 
rendszere védi majd a várost. 

Másfél év alatt 1,5 milliárd 
forintos uniós támogatás segít-
ségével és Szeged város 710 mil-
liós önrészével teljesen megújul 
a Tisza több, mint harminc éves 
belvárosi partfala. Az egységes 
árvízvédelmi rendszer elemeit 
úgy tervezték meg, hogy akár  
11 és fél méter rekordmagas ár-

víznek is ellenálljon. Ez másfél 
méterrel magasabb vízszintet 
feltételez, mint az eddig mért 
legmagasabb rekordárvíz idején 
volt. Így hosszú távon is bizton-
ságban lesz a város az árvizekkel 
szemben – mondta Szabó Sándor, 
a polgármesteri kabinetiroda ve-
zetője.

A munkák megkezdésének 
alkalmával tartott sajtótájékoz-
tatón az Alsó-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság osztályvezetője, 
Borza Tibor elmondta: a mintegy 
2,1 kilométeres gátszakaszon az 
útszinthez képest három-négy 
méteres mélységig szivárgásgátló 
fal épül, a régi támfal előtt pedig 

teljesen új, vasbeton köpenyfalat 
alakítanak ki. A betonmellvédet 
részben visszabontják, és a meg-
maradó szerkezet tetejére 60 és 
120 centiméter magas, mobil ár-
vízvédelmi fal kerülhet.

A Nyugat-Európában és a ta-
valyi hazai dunai árvíznél is már 
sikerrel alkalmazott megoldás 
lényege, hogy egymástól 3 mé-
teres távolságba fémoszlopokat 
szerelnek fel, amelyek közé gu-
mitömítéssel ellátott fémprofilok 
kerülnek. A magassági hiányok 

megszüntetése érdekében a gát 
alsó szakaszára 60, középső sza-
kaszára 120 centiméteres mobil 
fal kerül, amelyet szükség esetén 
24 óra alatt összeállíthatnak az 
árvízvédelmi szakemberek.

A munkakezdéshez ideigle-
nes árvízvédelmi terv is készült, 

amely tartalmazza például, hogy 
a partfal egyes szakaszait maxi-
mum 25 méteres hosszban lehet 
megbontani. Így a város a más-
fél évig tartó kivitelezés során 
is teljes biztonságban lesz egy 
esetleges árvíz idején – mondta 
az osztályvezető.

Szeged

Fejlesztések Szegeden

Botka László:
SZEGED ÉRDEKÉBEN
KELLENE VERSENYEZNI!

JANUÁRBAN ELSTARTOLT A TISZAI
PARTFAL REKONSTRUKCIÓJA

NAPR AKÉSZ INFORMÁCIÓK A NETEN
A munkálatokat januárban az I. szakaszon, a Korányi fasoron 

kezdték meg. Az útlezárásokat, korlátozásokat és a projekttel 
kapcsolatos friss információkat folyamatosan közzé teszik a 
www.szegedipartfal.hu internetes oldalon..

Az év végén lezárult a hétéves európai uniós fejlesztési ciklus, amelyben Szeged 
290 milliárd forinttal a legsikeresebb magyar városnak számított. Magasra 
tettük a lécet, de a következő hét évre is megvannak a terveink – mondta Bot-
ka László polgármester a megalapításának 30. évfordulóját ünneplő Közéleti 
Kávéház estjén.

A köztéri szobrok és tereptárgyak elszállításával január végén megkezdődött 
a szegedi partfal rekonstrukciója. A 2,2 milliárd forintos – nagyrészt európai 
uniós támogatással megvalósuló – rekonstrukció nyomán 2015 májusáig kiépül 
Magyarország legkorszerűbb árvízvédelmi rendszere Szeged belvárosában.
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Az év első kapuját Újszentivá-
non nyitotta ki a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Csongrád Megyei 
Irodája. Csípős hideg és hangos 
malacvisítás fogadta a Civil Ház 
udvarán a korán kelőket febru-
ár első szombatján. Reggel hét 
órakor „látvány” disznóvágással 
kezdődött a program, a település 
központjában két sertést dolgoz-
tak fel a szakavatott kezek. Ma-
gyar és szerb böllérek, szakácsok 
gyűltek össze a Csongrád megyei 
községben, hogy a helyieket egy 
igazi, hamisítatlan disznóvágáson 
lássák vendégül. A hideg ellen 
pálinkával és forralt borral, me-
leg teával védekeztek a helyiek. 
Elsők között készült el a horgosiak 
által kínált májgombóc fasírt, 
ami egy pillanat alatt elfogyott. 
Ez a Szerbiában közkedvelt étel 
könnyen és gyorsan elkészíthető 
-mondta Danyi István. A Horgosi 
Helyközösségi Tanács munkatár-
sa a receptet is elárulta nekünk, 
megtudtuk, hogy az apró golyócs-
kákhoz csupán tojásra, lisztre, 
szalonnára és természetesen 
sertésmájra van szükség. A sza-
kácsoktól próbáltuk kideríteni, 
hogy a jó, füstös szerb kolbász 
hogyan készül, de az alapvető 
hozzávalókon, vagyis a darált hú-
son, pirospaprikán, fokhagymán, 
köménymagon és borson kívül 

nem árultak el többet. Azt mond-
ták, „az ízesítés asszonyi titok”. A 
rendezvény célja kettős - mondta 
a polgármester. Az első, vagyis a 
téltemetés úgy tűnik, jól sikerült, 
de a másik, vagyis a hagyomány-
teremtés is meglesz -tette hozzá 
mosolyogva Putnik Lázár. Ez azt 
jelenti, hogy az adventi kirako-
dót követően egy újabb, évente 
ismétlődő programra készülhet-
nek az újszentivániak. A farsangi 
forgatagon minden disznóságot 
ingyen kóstolhattak meg a láto-
gatók, akiket nemcsak hurka és 
kolbász várt, hanem számos prog-
ram is. A test mellett a szellemet 
is táplálták, s a korábbi Kapunyi-
togatókhoz hasonlóan színes és 
színvonalas programokkal várták 
a lakosokat. A Nemzetközi Műve-
lődési Intézet Csongrád Megyei 
Irodája karolta fel a rendezvényt, 

tréfás vásári játékok, koncertek 
és táncház fogadta a kicsiket 
és a kicsit nagyobbacskákat. A 
Waldorf Társas Kör Egyesület 
kézművesei egész nap várták 
az ügyeskezűeket. A népszerű 
kötélverés mellett lámpásokat 
vágtak, ragasztottak a fiatalok. 
Dohorné Kostály Zsuzsanna, iro-
davezető elmondta: a kulináris 
élvezetek mellett a Barboncás 
Társulat előadásában megnéz-
hették az érdeklődők a „Halálian 
jó történet” című bábjátékot. A 
Mentés Másként Trió népzenei 
koncertjét követően az Arany-
gyapjú Társulat „Rúzsa Sándor, a 
szögedi betyár” című történelmi 
bábjátékán, majd a Táncházban 
mulathattak a résztvevők, a prog-
ramokat a „Felnőtt mesék” című 
vásári komédia zárta.  A kislányok 
legnagyobb örömére Várszeginé 
Hajdú Margit Piroska egy kisebb 
kiállítással várta a babák szerel-
meseit. A közel húsz, hosszú hajú, 
kisebb-nagyobb modell Barbie 
mindegyike kézzel készített ruhá-
ban „vonult fel”. A Házasság Hete 
programsorozathoz kapcsolódva 
a legtöbbjük menyasszonyi és 
menyecske ruhát viselt, de meg-
csodálhatták az érdeklődők a 
díszmagyar népviseletet és a 
Szőregi Rózsaünnep tiszteleté-
re varrt ruhakölteményeket is.

Novemberben készült el a 
Rákóczi utcában a régi Vásártér 
helyén az új műfüves focipálya – 
mondta el Molnárné Vér Ágnes 
települési képviselő. A projekt 
megvalósítását a Magyar Lab-
darúgó Szövetség támogatta 11 
millió forinttal, amihez az ön-
kormányzat 4,7 millió forintot 
tett hozzá. A focipálya tökéletesen 
illeszkedik a most készülő új sza-
badidő parkhoz, amely rendez-
vényeknek is helyszínt biztosít-
hat. Itt lesz Röszke első free wifi 
pontja. A park kialakításához a 
település 4,8 milliós pályázati 
támogatást nyert. 

Röszke a korábbi évekhez ha-
sonlóan tavaly is nagy gondot 
fordított az önkormányzati utak 
karbantartására, felújítására. A 
Marx Károly, Május 1, Bercsényi 
és a Táncsics utcákat érintő be-
ruházás teljesen önkormányzati 
forrásból valósult meg. Az ok-
tóberben zárult kulturális alko-
tóműhely programban számos 
eseményt szerveztek óvodákban, 
iskolákban, múzeumokban, gyer-
mektáborokban. E projekthez 13 
millió forint támogatást kapott a 
település.

Ami 2014-et illeti, októberre 
várhatóan elkészül a Domaszék-

Röszke közös szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése. Ez az igen 
jelentős projekt 450 milliós uniós 
támogatásból valósul meg. 

Több, tavaly beadott pályázat 
is sikerrel járt. 14,4 milliót költ-
het Röszke a Művelődési Ház 
belső udvarának átépítésére. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium 5,3 
milliós támogatásából két tanyai 
ingatlannál telepítenek napele-
mes villamosenergia-ellátást. 
Elkezdődtek az egyeztető tár-
gyalások a Mórahalom és Röszke 
közötti kerékpárút kivitelezésé-
ről. A Magyarország-Szerbia IPA 
Határon átnyúló Együttműködési 

Programban készülő beruházás 
földmunkái a napokban kezdőd-
nek. Önerőből tehetik rendbe sza-
kaszosan a Felszabadulás utcai 
gyalogos járdákat. 

2014-ben új pályázati ciklus 
kezdődik, ez azonban inkább a 
vállalkozásfejlesztésnek kedvez, 
és kevesebb lehetőségeket biz-
tosít a településeknek. Ennek 

ellenére a röszkei önkormányzat 
igyekszik a legjobb tudása sze-
rint kihasználni a rendelkezésre 
álló forrásokat – tette hozzá Mol-
nárné Vér Ágnes.

Az év első kapuját Újszentivá-
non nyitotta ki a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Csongrád Megyei 
Irodája. Csípős hideg és hangos 
malacvisítás fogadta a Civil Ház 
udvarán a korán kelőket febru-
ár első szombatján. Reggel hét 
órakor „látvány” disznóvágással 
kezdődött a program, a település 
központjában két sertést dolgoz-
tak fel a szakavatott kezek. Ma-
gyar és szerb böllérek, szakácsok 
gyűltek össze a Csongrád megyei 
községben, hogy a helyieket egy 
igazi, hamisítatlan disznóvágá-
son lássák vendégül. A hideg ellen 
pálinkával és forralt borral, meleg 
teával védekeztek a helyiek. El-
sők között készült el a horgosiak 
által kínált májgombóc fasírt, 
ami egy pillanat alatt elfogyott. 
Ez a Szerbiában közkedvelt étel 
könnyen és gyorsan elkészíthető 
-mondta Danyi István. A Horgosi 
Helyközösségi Tanács munkatár-
sa a receptet is elárulta nekünk, 
megtudtuk, hogy az apró golyócs-
kákhoz csupán tojásra, lisztre, 
szalonnára és természetesen 
sertésmájra van szükség. A sza-
kácsoktól próbáltuk kideríteni, 
hogy a jó, füstös szerb kolbász 

hogyan készül, de az alapvető 
hozzávalókon, vagyis a darált hú-
son, pirospaprikán, fokhagymán, 
köménymagon és borson kívül 
nem árultak el többet. Azt mond-
ták, „az ízesítés asszonyi titok”. A 
rendezvény célja kettős - mondta 
a polgármester. Az első, vagyis 
a téltemetés úgy tűnik, jól sike-
rült, de a másik, vagyis a hagyo-
mányteremtés is meglesz -tette 
hozzá mosolyogva Putnik Lázár. 
Ez azt jelenti, hogy az adventi 
kirakodót követően egy újabb, 
évente ismétlődő programra ké-
szülhetnek az újszentivániak. 
A farsangi forgatagon minden 
disznóságot ingyen kóstolhattak 
meg a látogatók, akiket nemcsak 
hurka és kolbász várt, hanem 
számos program is. A test mel-
lett a szellemet is táplálták, s 
a korábbi Kapunyitogatókhoz 
hasonlóan színes és színvonalas 
programokkal várták a lakosokat. 
A Nemzetközi Művelődési Intézet 
Csongrád Megyei Irodája karolta 
fel a rendezvényt, tréfás vásári 
játékok, koncertek és táncház 
fogadta a kicsiket és a kicsit na-
gyobbacskákat. A Waldorf Társas 
Kör Egyesület kézművesei egész 

nap várták az ügyeskezűeket. 
A népszerű kötélverés mellett 
lámpásokat vágtak, ragasztottak 
a fiatalok. Dohorné Kostály Zsu-
zsanna, irodavezető elmondta: 
a kulináris élvezetek mellett a 
Barboncás Társulat előadásában 
megnézhették az érdeklődők a 
„Halálian jó történet” című báb-
játékot. A Mentés Másként Trió 
népzenei koncertjét követően 
az Aranygyapjú Társulat „Rúzsa 
Sándor, a szögedi betyár” című 
történelmi bábjátékán, majd a 
Táncházban mulathattak a részt-
vevők, a programokat a „Felnőtt 
mesék” című vásári komédia 
zárta.  A kislányok legnagyobb 
örömére Várszeginé Hajdú Margit 
Piroska egy kisebb kiállítással 
várta a babák szerelmeseit. A kö-
zel húsz, hosszú hajú, kisebb-na-
gyobb modell Barbie mindegyike 
kézzel készített ruhában „vonult 
fel”. A Házasság Hete programso-
rozathoz kapcsolódva a legtöbb-
jük menyasszonyi és menyecske 
ruhát viselt, de megcsodálhatták 
az érdeklődők a díszmagyar nép-
viseletet és a Szőregi Rózsaünnep 
tiszteletére varrt ruhaköltemé-
nyeket is.

FARSANGI FORGATAG
ÚJSZENTIVÁNON

ÚJSZENTIVÁNI
BABAMÚZEUM

ÖNERŐBŐL IS FEJLESZTENEK RÖSZKÉN

Programok a Kistérségben Kitekintő

Fejlesztések a Kistérségben Free wifi és járdafelújítás

Bár az újévi fogadalmak ideje „hivatalosan” lejárt, tervekről beszélni soha nem 
késő. Ha pedig Röszke 2014-es elképzeléseiről van szó, kifejezetten érdemes is. 
Nem kevésbé érdekes az eddig megvalósult fejlesztések listája.
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IVÓVÍZ-PROJEKT
 Hat kistérségi település fo-

gott össze annak érdekében, 
hogy a jövőben még jobb minő-
ségű, az Európai Unió által elő-
írt határértékeknek is megfelelő 
ivóvíz folyhasson a csapokból.  
Az ívóvízfejlesztő programot a 
képviselőtestületek nem önként 
vállalták, jogszabályi kötelezett-
ség alapján indult el - mondja 
az egyik érintett település ve-
zetője, Gy uris Zsolt. Zsombó 
polgármestere hozzátette, az 
unióban meghatározták, hogy 
az egészséges ivóvízben található 
kémiai anyagoknak milyen lehet 
a határértéke, elérve ezzel azt, 

hogy minden tagállam, minden 
háztartásában ugyanolyan víz 
folyhasson egyszer a csapokból.  
Eszerint Magyarországon több 
mint ezer településen „probléma 
van” az ivóvízzel. Leginkább a 
Tiszán túli területek érintettek, 
sok helyen magas ugyanis az ar-
zénkoncentrátum. Szerencsére 
Zsombón az arzén a megszigo-
rított határérték alatti, a vas- és 
ammóniakoncentrátum azonban 
átlépi a megengedettet. Aggo-
dalomra azonban nincs ok, a 
tudományos kimutatások sze-
rint ezeknek nincs káros hatá-
sa a szervezetre. Nagyon sokan 
láthatják, hogy amikor a szőlőt 

locsolják, a levél foltokban sárga 
lesz. Ez az erős vastól van, de nem 
egészségtelen.

A most induló projekt célja a 
Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz (ta-
gok: Deszk, Kübekháza, Röszke, 
Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó) 
tartozó települések vízminőség-
javító fejlesztése, a lakosság 
egészséges ivóvízzel való ellá-
tásának biztosítása.  A jelenlegi 
vízbázisokra alapozva indul el 
a fejlesztés. Deszk, Kübekhá-
za, Röszke és Zsombó vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése 
mellett Tiszasziget-Újszentiván 
meglévő vízellátó rendszerének 

és Tiszasziget vízművének ön-
álló fejlesztése valósul meg. Új 
hálózati szivattyúk juttatják el 
a vizet a települési elosztóháló-
zatba és a hidroglóbuszba, majd 
Újszentivánra. 

A projekt 20%-ban hálózatre-
konstrukciót is tartalmaz. Olyan 
csomópontok létrehozására kell 
itt gondolni, ahol a mechanikai 
hálózattisztítást meg lehet olda-
ni.  Ez a rendszer úgynevezett 
szivacsdugók segítségével teszi 
lehetővé a csövek tisztítását.  Lát-
ványos része a beruházásnak, 
hogy a régi vascsöveket műanyag-
ra cserélik -fogalmazott Gyuris 
Zsolt. Kettő településen, Röszkén 
(3755m) és Zsombón (3000m) kül-
téri vízhálózat is épül, Deszken és 
Kübekházán pedig új víztorony. 
2015 tavaszára várhatóan befe-
jeződik a beruházás, de a próba-
üzem már az év végén elindulhat. 
A teljes beruházást az Európai 
Unió 85%-os támogatottsággal 
finanszírozza. Azoknak az önkor-
mányzatoknak, amelyek ebben a 
környezetvédelmi programban 
részt vesznek, és a fennmaradó 
15%-ra nincs fedezetük, a magyar 
állam az úgynevezett Európai 
Unió önerőalapból járul hozzá 
a több mint egymilliárd forintos 
fejlesztéshez.  

SZENNYVÍZ-PROJEKT 
A szennyvízelvezetés problé-

mája is megoldódni látszik több 
településen. Az ivóvíztisztítási 
programhoz hasonlóan több kis-

térségi község (Bordány, Forrás-
kút, Üllés, Zsombó) fogott össze, 
hogy fokozzák a település lako-
sainak komfortérzetét, és csök-
kentsék a belvíz kialakulásának 
kockázatát- mondta el Zsombó 
polgármestere. A zárt rendszer-
ben történő szennyvízelvezetés 
nem szennyezi a környezetünket, 
nem kerül bele az ivóvízbe, így a 
csatornázás hozzájárul a környe-
zetvédelemhez és az egészséghez 
is -tette hozzá Gyuris Zsolt. Ezt a 
célt mind az unió, mind a magyar 
állam támogatja. Bordány, Forrás-
kút, Üllés és Zsombó teljes gravi-
tációs csatornázása valósul meg 
a következő bő egy évben. A négy 
településről nyomóvezetékkel jut 
majd el a Forráskút külterületén 
megépülő tisztítóba a szenny-
víz. A program  keretén belül 4,2 
milliárd forintból épül ki a csator-
nahálózat és 700 millió forintból 
készül el a szennyvíztisztító telep. 
A beruházás költségeinek egy 
részét az unió állja, de a 15%-os 
önrészhez a lakosoknak is hozzá 
kell járulni -tette hozzá a telepü-
lésvezető. Gyuris Zsolt elmondta, 

előrelátóak voltak, és 2007-ben 
létrehoztak egy vízközmű tár-
sulást, hogy előtakarékossági 
rendszerben gyűjtsék a pénzt a 
beruházás finanszírozására.  A 
csaknem nyolc éve fizetett, ház-
tartásonként havonta valamivel 
több, mint 1900 forint és persze 
a pályázaton elnyert pénz teszi 
lehetővé, hogy a projekt most el-
indulhasson. A csatornahálózat 
kiépítése két-három hét múlva 
kezdődik, ennek üteméről ter-
mészetesen folyamatosan tájé-
koztatjuk a lakosságot -mondta 
Gyuris Zsolt. Zsombó polgármes-
tere hozzátette, lehetőség szerint 
a zöldterületeket bontják meg a 
kivitelezők, de biztosan lesz olyan 
utca, ahol az aszfalt felverésére 
is szükség lesz, ilyen esetben 
részleges forgalomkorlátozásra 
is számítani kell.  A csatornaháló-
zat kialakítása mellett épül meg a 
forráskúti szennyvíztisztító-telep. 
A tervek szerint az év végén in-
dulhat el a próbaüzem, addigra a 
települések több mint 50%-a már 
rá lesz kötve a csatornahálózatra 
-tette hozzá a településvezető.

A szegediek Szatymaz-kultusza 
több mint százéves. A Szatymaz 
népe és földje című könyvben az 
olvasható, hogy Felmayer János 
telepített elsőként kövidinkát  
az 1880-as években a szatymazi 
homokra. Ettől kezdve vettek ta-
nyát a szegediek errefelé. Mint ki-
rándulóhelyet kényelmessé tette, 
hogy a pesti vasút keresztülment 
rajta. Sok városi tisztviselő volt, 
aki tavasztól késő őszig itt lakott 

a szőlejében, és innen járt be a 
szegedi hivatalába.

Minden bizonnyal Kermely 
Ist ván volt az első szegedi 
szatymazoló – olvasható a Szaty-
maz népe és földje című könyv-
ben, akinek az esetéről 
Mikszáth Kálmán is 
írt egy tárcát. Ebben 
az áll, hogy Kermely 
nyár elején egy halom 
könyv társaságában 
ment k i Szeged-
r ől  S z a t y m a z-
r a ,  a hon na n 
többnyire ősz 

végén tér t 

vissza. A szatymazoló kifejezés 
egy Juhász Gyula bökvers kap-
csán született. (A bökvers rövid, 
tömör, általában kétsoros, csat-
tanós, gunyoros költemény – a 
szerk.)

A Szeged és Vidéke című újság 
1909. augusztus 17-i számának 
címoldalán egy névtelen szer-
ző Éljen Szatymaz! címmel írt 
vezércikket. Ebben a következő 
olvasható: „Szatymaz! Ez a szó 
paradicsomot jelent ilyenkor 
nyáron, a földi gyönyörűség he-
lyét azoknak a szerencsés sze-
gedieknek, akiknek ott van kies 
tanyájuk, fehér házikóval, árnyé-
kos, lombos fákkal, vagy – a még 
szerencsésebbeknél – modern ké-

nyelmű villával. S a városháza 
hivatalnokai között sok a sze-

rencsés. Any-

nyira, hog y a hely i jelentésű 
szatymazolni ige, ez a kedélyesen 
gúnyos szegedi szó, jobbára rájuk 
vonatkozik. Gyöngébbek kedvéért 
szatymazolni annyit tesz, mint 
Szatymaz gyönyörűségéért el-
hanyagolni a hivatali teendőket. 
Annyit, mint bekukkantani rövid 
pár órára a hivatalba – a köteles-
ség egy kissé mégis csak köteles-
ség! –, csak úgy futtában átnézni 
az unalmas aktákat, azután sietni 
boldog elégültséggel a szatymazi 
paradicsomba.”

Szatymazon volt tanyája Zsó-
tér Andor szegedi földbirtokos-
nak is, akinél gyakori vendég 
volt a legenda szerint Mikszáth 
Kálmán. Zsótér Andor Szeged 
második virilistája, legnagyobb 
adófizetője volt. Híresek voltak 

szatymazi fogadásai, melyeken 
rendszeresen megjelentek a ko-
rabeli művészvilág és politika 
képviselői. A szegedi és kolozsvári 
színtársulat tagjai a nyári szünet 
egy részét Szatymazon, Zsótér 
Andor tanyáján töltötték.

A szat y mazi szőlőkben a 
kereskedelemben, iparban és 
közhivatalban dolgozó szege-
diek építtettek kúria jellegű, 
három-nég yszobás házakat , 
ahol a család hétvégén és nya-
ranta elidőzött. Volt itt háza Bába 
Sándor nyomdatulajdonosnak, 
Felmayer Antal kékfestőgyár-
tulajdonosnak, Kriszt Sándor 
városi tanácsnoknak, László 
Gyula polgármester-helyettes-
nek, Reizner János könyvtár- és 
múzeumigazgatónak.

Szatymaz egyik krónikása volt 
Móricz Pál újságíró, akinek a ne-
véhez fűződnek a szatymaziádák. 
Ezek „a rigófüttyös, öreg diófás 
Szatymazról” szóló beszámolók 
voltak az újságban. Móra Ferenc 
1908 és 1912 között minden nyá-
ron két hónapot töltött családos-
tul Szatymazon. A Kincskereső 
kisködmön, a Rab ember fiai, 
az Ének a búzamezőkről és más 
kiváló mű szerzője állítólag sokat 
tréfálkozott, szivarozott és dalolt 
Szatymazon. A település neve 
felbukkan József Attila nyelvében 
is, méghozzá költői szókincsé-
ben. A tőkések hasznáról című 
versében írta: „élj Párizsban vagy 
Szatymazon, – / mire a béredet 
kikapnád,/ itt állsz és ott ül a 
haszon.”

VIZES BERUHÁZÁSOK A KISTÉRSÉGBEN

Kitekintő

Fejlesztések a Kistérségben

Két jelentős beruházásnak köszönhetően több településen is javulni fog az 
ivóvíz minősége, valamint megoldódik a szennyvízelvezetés problémája is. A 
projektekről Gyuris Zsoltot, Zsombó polgármesterét kérdeztük.

Tudták, hogy a szegediek szívesen szatymazoltak a 
szatymazi homokon? Még szatymaziádák is születtek 
az újságban a rigófüttyös, öreg diófás Szatymazról. A 
település neve felbukkan József Attila egyik versében is.

SZATYMAZOLNI ANNYIT TESZ, MINT…

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK5. oldal • 2014. 02.



Az autó tetején egy kényelmes 
autóülés kapott helyet, ahová lét-
rán lehetett felmászni. Fürdők 
Mátyás szerkezete, amellyel a 
villanypóznákon lévő és ládákba 
ültetett virágokat locsolta, orszá-
gos hírnévre tett szert, még az 
internetre is felkerült. Hát, igen, 
az valóban nagy szenzáció volt. 
Négy évig locsoltam a virágokat 
az öreg, átalakított Skodámmal, 
de ma már más megoldást al-
kalmaznak, és a kocsi sincs már 
meg – mondta Matyi bácsi, aki 
elmesélte, édesapja tősgyökeres 
kübekházi, édesanyja pedig du-
nántúli volt.

Az általános iskolát Dunafal-
ván végezte, majd – ahogy fo-
galmazott – magánúton tanulta 
meg az autószerelő szakmát. A 
Tisza Volánnál vizsgáztam le, 
ahol előtte elvégeztem egy úgy-
nevezett gyorstalpalót. Hozzáte-
szem, akkor már több mint tíz éve 
szerelőként dolgoztam. Később 
letettem a mestervizsgát. A Tisza 
Volánnál tizenöt évet dolgoztam, 

majd Kübekházán egy osztrák 
cégnél voltam műhelyvezető. In-
nen mentem nyugdíjba, rokkant-
nyugdíjba – mesélt a munkában 
töltött évekről Matyi bácsi, aki-
nek – miután kiszállt a mókus-
kerékből – nagyon hiányoztak az 
emberek, a nagy beszélgetéseket. 
Hiányzott neki ez a légkör, hi-
szen évtizedekig emberek között 
mozgott. Jól elvagyok otthon az 
asszonykámmal, de szeretem az 
embereket, a társaságot – vallotta 
be. Így aztán hetente egyszer 
elmegy a polgárőrökkel járőrözni 
a faluban és a falu környékén. 
Matyi bácsi tizenkét éve tagja 
a helyi polgárőr egyesületnek. 
Mivel az 1500 lakosú Kübekháza 
a hármashatár mentén fekszik, 
fontos az éberség és a figyelem 
a migránsok miatt. Általában 
három órát járőrözök, de volt, 
hogy öt-hat órát is szolgálatban 
voltam – mondta a kübeki nyug-
díjas férfi.

Az ezermester Fürdök Mátyás 
elmondása szerint már felhagyott 
az autószereléssel. Úgy nem lehet 

szerelni, hogy nem lát már az em-
ber bizonyos szögekben – mondta 
nevetve. Nincs komolyabb baja 
a szemének, csak hát az is vele 
öregszik. Apropó, öregség! Matyi 
bácsi tagja a Kübekházi Idősek 
Társaságának. Elmondása sze-
rint oda nem jut el olyan sűrűn, 
mint a járőrözésekre, de szeret 
a kortársaival beszélgetni. Vala-
hogy mindig elütjük az időt, mert 
mindig van valamilyen program. 
Nem arról beszélgetünk, hogy 
mennyi van még vissza az éle-
tünkből – mondta nevetve Fürdök 
Mátyás.

Tudja, én nagyon szeretem a kis 
falumat. Volt, hogy Pestről jöttem 
haza, és éppen Szegeden jártam, 
amikor a feleségem telefonált, s 
azt mondtam neki, már itthon 
vagyok. Képzelheti, ha már Szege-
den azt mondom, hogy otthon va-
gyok, milyen az, amikor valóban 
hazaérek Kübekházára! – mondta 
Matyi bácsi, akinek a felesége tős-
gyökeres kübekházi. Két gyerme-
kük született. A lányuk Mártélyon 
dada az óvodában, a fiuk pedig 
Kübekházán autószerelő. Négy 
unokájuk van, három lány és egy 
fiú, akik imádják a nagyszülőket.

Portré

FÜRDÖK MÁTYÁS
 Folytatás az 1. oldalról

A hosszú távú fejlesztési elkép-
zelések között szerepel a telepü-
lésközpont korszerűsítése. Ennek 
során a Tempfli tér és környéke 
rehabilitációja valósul meg – 
mondta el Ledniczky Ildikó al-

polgármester. A beruházásokhoz 
szükséges az is, hogy az önkor-
mányzat a meglévő intézmények 
közelében, frekventált helyen lévő 
ingatlanokat vásároljon. Erre jó 
példa lesz egy, a faluházzal szom-
szédos ingatlan megvásárlása, 
amely elősegíti a főtér jelenlegi, 
még korszerűtlen területeinek 
átalakítását. 

A képviselő-testület tudatos 
tervezés eredményeként való-
sította meg a Zrínyi utcai krí-
zisotthont. Erre a kedvezőtlen 
társadalmi, gazdasági folyamatok 
miatt volt szükség. A megvásárolt 
lakóingatlanban két egyszobás, 
komfortos lakást alakítottak ki, 
melyek krízishelyzetbe került 
deszkiek átmeneti lakhatási prob-
lémáin segítenek. Az elmúlt fél 

évben 5 bérlő vehette igénybe a 
krízisotthon lakásainak valame-
lyikét minimális bérleti díj és a 
rezsi kifizetése ellenében.

A telepü lés á lta l elnyer t 
LEADER pályázati forrásból le-
hetőség nyílik egy új közösségi 
és pihenő tér kialakítására. Az 
Emlékpark a párját ritkítóan szép 
deszki katolikus templommal 
szemben valósul meg parkosí-
tással, sétány kialakításával, pi-
henőpadok, kandeláberek, ivókút 
és kopjafák elhelyezésével. Az 
átadást a Deszki Majális idejére 
tervezik. Az avatás kettős ünnep 
lesz, hiszen ekkor üli meg Deszk 
és három testvértelepülése a kap-
csolatfelvétel 25, 20 és 10 éves 
évfordulóit. Ez alkalomból az új 
parkban emlékművet is avatnak.

GONDOS TERVEZÉS DESZKEN
Kitekintő

Egy település életében különösen fontos a hosszú távú tervezés. Deszken a 
fejlesztési elképzelések csak több lépcsőben valósulhatnak meg, tekintettel a 
szükséges források nagyságrendjére, és hogy azokat csak pályázati úton tudja 
biztosítani az önkormányzat.

A farsang – ahogyan maga a 
szó is – német eredetű és az első 
említések a 13. századból valók. 
Még a középkorban meghódította 
Magyarországot is. Hazánkban 
számos szokás kötődik hozzá, 
leginkább álarcos, maskarás 
mulatságok. Ezek közül a leg-
nevezetesebb talán a mohácsi 
busójárás, de minden magyar 
tájegységnek megvannak a maga 
farsangi hagyományai. Sok he-
lyütt adománygyűjtéssel társul a 
mulatság, akad, ahol állatmasz-
kokat öltenek, másutt dramati-
kus játékokkal elevenítik meg a 
mindennapokat. Egyes helyeken 
a fiatal fiúk kelnek versenyre, de 
rendeznek bált külön gyermekek-
nek, nős férfiaknak és még egybe 
nem kelt pároknak is. 

Ahogy számos népszokás, így a 
farsang jelentősége is csökkenni 

látszik modern világunkban. Pon-
tosabban egyes elemei maradnak 
csak divatban. Az óvodákban, 
iskolákban még tartják magukat 
a jelmezes mulatságok. Ekkor 
rendezik a legtöbb bált, beleértve 
az iskolai szalagavatókat is. 

A farsang hagyományai közül 
talán a torkos csütörtök mentet-
te át magát legsikeresebben: ez 
az a nap, amikor sok étterem je-
lentős árkedvezménnyel kínálja 
finomságait. A torkos csütörtök 
eredetileg arra szolgált, hogy a 
húsvéti nagyböjt előtt még utol-
jára falhasson mindenki ameny-
nyi belé fér, és persze amennyit 
otthon talál. 2006-ban a Magyar 
Turizmus Zrt. kezdeményezte 
a hagyomány föltámasztását, 
hogy minél többen ismerked-
hessenek a hazai gasztronómia 
értékeivel.

FARSANGI HAGYOMÁNYAINK
Kultúra

A mulatozás és torkoskodás napjai
Mire e sorok az olvasóhoz jutnak, javában benne já-
runk a farsangi időszakban. Kezdete vízkereszt, azaz 
január 6-a, vége azonban „mozog”: idén március 5-ére 
esik. A mulatozás időszakát a húsvét előtti 40 napos 
nagyböjt követi. 

A TÁMOP 2.1.2. projekt része 
az Európai Unió élethosszig 
tartó tanulás programjának, 
melyben országosan legalább 
százezer ember képzése valósul 
meg. Perlakiné Ács Mária egyike 
azon, eTanácsadóknak, akik részt 
vesznek a lebonyolításban. 

A Röszkei Teleház munkatár-
sa elmondta, hogy a képzésben 
részesülőknek csak minimális 
összeget kell befizetniük, hiszen 
a költségeiket 95 százalékban 

pályázati forrásokból finanszí-
rozzák. 

A Röszkei Teleházban mindig 
is cél volt a helyi igények kielégí-
tése, a lakosság életminőségének 
javítása. Jó hírű képző intézmé-
nyekkel vették fel a kapcsolatot, 
regisztrálták a jelentkezőket, 
szervezték a csoportokat. Eddig 
négy nyelvi csoport fejezte be 
sikeresen a tanfolyamot, a kez-
dő informatikai képzés február 
elején ért véget. 

Eddig közel hetvenen használ-
ták ki a fenti lehetőségeket, de 
sokan a hátralévő nyolc hónapban 
szeretnének megfelelő tudáshoz 
jutni. A lakosság aktivitásának 
köszönhetően a röszkeiek eddig 
közel négymillió forint támo-
gatást vehettek igénybe a prog-
ramban. 

A z érdek lődők bővebb in-
for mációk hoz jut hat na k a  
www.tudasajovod.hu internetes 
oldalon.

NYELVI ÉS INFORMATIKAI
TUDÁSSAL A MUNKAERŐPIACRA

Fejlesztések a Kistérségben Sikeres röszkei képzések

Munkához jutni leginkább korszerű ismeretek birtokában lehet. Korunk megkö-
veteli, hogy a munkavállalók digitális és idegennyelvi-tudással is rendelkezzenek. 
E tudás fejlesztésében a Röszkei Teleház a kezdetektől részt vállal. 
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Sport

Zöld sarok Fejlesztések a Kistérségben

Könnyen elképzelhető, hogy 
szeptembertől már nemcsak a 
férfi, hanem a női NB I-ben is lesz 
szegedi csapat. Ehhez nem kell 
más, mint hogy az eddig kiváló 
idényt produkáló Szeged-Kiskun-
dorozsma KSE továbbra is hason-
ló lendülettel intézze el riválisait 
a másodosztályban. A nyáron öt 
játékossal – Selmeci Sarolta, 
Tóth Orsolya, Scholtz Andrea, 
Hódi Szilvia, Sarah Khouiled – 
erősített a klub, a vezetők pedig 
az első öt hely valamelyikének 
megszerzését tűzték ki célul. 
Marosán György vezetőedzőnek 
sikerült egységes csapattá gyúr-
nia a társaságot, amely elkezdte 
felépíteni győzelmi sorozatát. A 
kötelezőnek hitt sikerek mellett 
az SZKKSE ősszel rangadókat 
is nyert idegenben. A Kispest, a 

Vasas, a Nyíradony és az Inárcs-
Örkény sem tudott pontot rabolni 
a dorozsmai lányoktól, így az el-
lenfelek szép lassan eltávolodtak 
a listavezető szegedi együttestől, 
amely hét pontos előnnyel vo-
nulhatott a téli szünetre. A soro-
zatban tizenhárom sikert arató 
SZKKSE Chance-Exicom nem 
csak a legtöbb pontot szerezte 
a bajnokságban, hanem a Kar-
sai Roberta, Tóth Orsolya, Aron 
Andrea és Selmeci Sarolta vezette 
támadórészlegnek köszönhetően 
a legtöbb gólt is lőtte a Keleti-
csoportban. Az őszi teljesítményt 
látva a csapat a bajnoki cím első 
számú esélyesévé lépett elő.  

Persze, beszéltünk már er-
ről a lányokkal – mondta el az 
együttes vezetőedzője, Marosán 
György. Szeretnénk bajnokságot 

nyerni, de nem álmodozunk, hanem 
inkább dolgozunk. Egyelőre az első 
öt tavaszi mérkőzésre készülünk, ha 
ezeket is sikeresen megvívjuk, akkor 
talán már lehet egy kicsit előregon-
dolkodni. Addig viszont nem napi 
téma a bajnoki cím. A közelmúltban 
az elnök úr is járt az öltözőben és 
elmondta a csapatnak, hogy a cél az 
aranyérem. A vezetőség pedig azon 
dolgozik, hogy megteremtse az NB 
I-es feltételeket. 

Először tehát a csapaton sor, 
hogy célba érjen és megnyerje 
a Keleti-csoportot. Ennek meg-
felelőn a lányok végigdolgozták 
a januárt, igaz Scholtz Andrea 
nélkül, hiszen a kapus súlyos 
térdsérülése miatt félévre kidőlt. 

Három hetes pihenő után január 
6-án kezdte el a felkészülést csapatunk 
a tavaszi szezonra – folytatta Ma-

rosán György. A lányok keményen 
dolgoztak, nagy hangsúlyt fektettünk 
a fizikális és mentális felkészítésre 
is. Részt vettünk egy egri tornán, 
ahol különböző stílusú csapatok el-
len játszhattunk. A védekezésünkön 
egy kicsit változtattunk, támadásban 
pedig továbbra is azt a kreatív játékot 
várom el a csapattól, ami az ősszel is 
jellemzett minket.

A csapat az első két tavaszi 
mérkőzésén is hozta a kötelezőt, 
a Kecskemétet hazai pályán, az 
újonc Gyömrőt pedig idegenben 
győzték le a Marosán-tanítvá-
nyok, miközben a hét pontos előny 
nyolc pontra nőtt. Némi üröm az 
örömben, hogy a gárda kapitánya, 
Lehmann-Dobó Andrea is meg-
sérült, így a rutinos beálló másfél 
hónapig nem játszhat. 

A bajnoki címre pályázó és 
élvonalbeli álmokat szövöge-
tő SZKKSE előtt még tizenegy 
akadály tornyosul, t izeneg y 
mérkőzés. Március végére sokat 
tisztulhat a kép, hiszen a csapat 
addigra már túl lesz a Kispest (5. 
a bajnokságban), a Szent István 

SE (6.), a Vasas (4.) és az Orosháza 
(2.) elleni rangadókon. Amennyi-
ben Karsai Robertáék jól jönnek 

ki ebből a sorozatból, akkor Do-
rozsmán elkezdhetik behűteni a 
pezsgőket.

A hazai nyolc vadonélő nőszi-
romfaj közül a szibériai nőszirom 
(Iris sibirica) a környékbeli láp-
rétek, nedves területek növénye. 
Általában május második felében 
és június elején virágzik. Sötét ké-
keslila virágai, magas termete (a 
haza fajok közül egyike legmaga-
sabbra növőknek, elérheti akár a 
méteres magasságot is), valamint 
keskeny, fél centiméter szélessé-
gű, kardszerű levelei rendkívül 
impozánssá teszik a növényt. Ro-
kona a fátyolos nőszirom, amely 
hasonló életteret népesít be, mint 
a szibériai nőszirom, azonban az 
előző faj a szárazabb, szikesedő 
területeken is előfordul. Könnyen 
elkülöníthető egymástól a két 
faj, hiszen a szibériai nőszirom 
levele 5-7 mm keskeny, szemben 
a mintegy 2 cm levélszélességű 
rokonával. Toktermésük alakja is 
eltérő: a fátyolos nőszirom tokter-
mése hosszan kihúzott csúcsban 
végződik, míg a szibériai nőszi-
romé nem. 

A népnyelv és a régi botanikai 
művek egyaránt liliomoknak ne-
vezték az íriszeket. A „nőszirom” 

elnevezés az íriszek lapos, színes 
sziromszerű bibéjére utal.  

Természetes élőhelyein előfor-
dul a tövek kiásása, ami nemcsak 
tilos, hanem felesleges is, hiszen 
több kertészeti fajtáját is kineme-
sítették. Ha valaki tehát kertjében 
szeretné megcsodálni a növényt, 
kertészetekből megvásárolhatja 
azt. Hazai állományait leginkább 
termőhelyeinek meliorációja, 
kiszáradása, becserjésedése és 
erdősülése fenyegeti. Természet-
védelmi oltalom alatt áll, eszmei 
értéke 10 000 Ft.

A mocsá r i tek nős (Emys 
orbicularis) a mocsáriteknős-fé-
lék (Emydidae) családjába tartozó 
hüllőfajunk. Hazánkban ez az 
egyetlen őshonos teknősfaj. Pán-
céljukat majd 70 darab bőrerede-
tű csont alkotja, ezek alakítják ki 
a domború, háti részt, és a hasi 
oldalt. A hímek hasi pajzsa kissé 
homorú ívű, amíg a nőstényeké 
egyenes vagy kissé domború. 
A két nemet elkülöníthetjük a 
szivárványhártya színe alapján 
is: a hímek szivárványhártyája 
vöröses- vagy narancsszínű, a 
nőstényeké fehér vagy sárga. Hát-
páncéljuk valamint bőrük iszap-
színű alapon sárgás pettyekkel, 
foltokkal tarkított. Minél idősebb 
példányokról van szó, annál több 
a színes folt rajtuk. 

Kedvelik a kisebb tavakat, a 
lassú áramlású holtágakat, lassú 
folyású, vízinövényekkel dúsan 
benőtt csatornákat. A Tisza menti 
kubikgödrökben is nagy számban 
előfordulnak. Gyakran láthatók 
amint a vízből kiálló fatörzseken, 
a megdőlt nádon, vagy a part-
szélen csoportosan napoznak. 
Veszély esetén gyorsan a víz alá 
csobbannak, és akár 15-20 perc 
elteltével bukkannak ismét a 
felszínre.

Október végén, november ele-
jén húzódnak el telelni az iszapba 
vagy a part menti fövenybe. Eb-
ben a téli, hibernált állapotban 
a szájuk és garatjuk nyálkahár-
tyáján, illetve a végbélzacskók 
hajszálerein keresztül lélegeznek 
elsősorban. 

A tavaszi időjárástól függően 
március végén, április elején éb-
rednek téli álmukból. Nemsokára, 
májusban párzanak; a nőstények 
ezután rakják le a hosszúkás, 
vékony meszes héjú tojásokat. 
Gyakran a vizeletükkel puhítják 
fel a talajt és ásnak egy kb. 20 
centiméter mély gödröt, ahová 
lerakják a 15-20 darab fehér tojást. 
A gödröt alaposan betemetve a 
tojásokat a nap melege költi ki. A 
fiatalok szeptember elején, vagy 
ha túl hűvös volt a nyár, csak a 
következő tavasszal kelnek ki. 

Ilyenkor nem ritka, hogy a ra-
gadozók (madarak, kisragadozó 
emlősök stb.) hada várja a víz felé 
szaporázó, még puha páncélú kis 
teknősöket. 

Táplálékukat elsősorban a víz-
ben szerzik, egyaránt vadásznak 
a vízi rovarokra, puhatestűekre, 
de ügyes úszók lévén gyakran 
kerül kisebb hal vagy éppen gő-
te és béka is a terítékre. A dögöt 
sem vetik meg. A zsákmányukat 
éles szarukáváik és erős, karmos 
lábaik segítségével aprítják fel.

A mag yarországi mocsári 
teknősállomány egyelőre stabil, 
azonban Európában visszaszo-
rítja gyorsan terjeszkedő vetély-
társa, a vörösfülű ékszerteknős. 
Állományát csökkenti a vizes élő-
helyek szennyezése és életterének 
beszűkülése. Hiába védik a vizes 
élőhelyeit, ha a vizeket szegélyező 
megfelelő tojásrakó helyek meg-
fogyatkoznak. A szarupáncél a 
legtöbb ragadozó ellen megvédi 
az állatot, azonban a réti sasok ké-
pesek a páncél felfeszítésére, így 
gyakran fogyasztják is a mocsári 
teknősöket. Védett állat, eszmei 
értéke 50 000 Ft.

A sándorfalvi ivóvíz ammóni-
um-, vas-, és mangántartalma 
korábban nem felelt meg ma-
radéktalanul az európai uniós 
határértékeknek. Ezért a pro-
jekt céljai között olyan víztisztító 
technológia telepítése szerepelt, 
amely lehetővé teszi a megfelelő 
minőségű ivóvíz szolgáltatását. 
Ehhez a tisztító technológia te-
lepítésén kívül szükség volt az 
ivóvízhálózat részleges rekonst-
rukciójára, valamint ülepítő-me-
dence és iszapsűrítő építésére is.

A projekt részeként vízkezelési 
technológia létesült. A gépeket, 
berendezéseket a technológiai 
gépházban helyezték el. A ke-
zelendő nyersvizet össze kell 
gyűjteni, ezt a célt szolgálják a 
megépített gyűjtővezetékek. A 
technológiai folyamatok meg-
szakító és reaktor medence léte-
sítését igényelték. A kezelt víznek 
az elosztó hálózatba juttatása, 

a csúcsórai fogyasztási igények 
kielégítése tisztavíz-tározó és 
nyomásfokozó állomás létesíté-
sével vált lehetővé. A fejlesztés 
során megvalósult a keletkező 
vízműtelepi iszap kezelése, el-
helyezése és nem utolsósorban 
a telep energiaellátásának bő-
vítése is. 

A sándorfalvi beruházás or-
szágos jelentőséggel bír, hiszen 
itt készült el először egy olyan 
működő technológia, amely az 
Európai Unió által elfogadott ha-
tárértékekkel rendelkező ivóvizet 
szolgáltat a lakosság részére.

A teljes egészében megújult 
vízközmű vagyont január 1-jétől 
már nem az önkormányzat 100 
százalékos tulajdonú társasága 
üzemelteti, hanem működtetésre 
átvette azt az Alföldvíz Zrt., amely 
a jövőben látja el a sándorfalvi 
lakosokat tiszta, jó minőségű 
ivóvízzel.

AZ NB I-BE TARTANAK A DOROZSMAI LÁNYOK

AZ ÉV VADVIRÁGA ÉS AZ ÉV HÜLLŐJE SÁNDORFALVÁN
TISZTA VIZET
ÖNTÖTTEK A POHÁRBA
Sándorfalva 8200 lakosa jutott tavaly év végén jó mi-
nőségi, kristálytiszta ivóvízhez egy európai uniós prog-
ram keretében megvalósult minőségjavító beruházás 
keretében. A több mint 200 millió forintos fejlesztést 
rekordgyorsasággal, egy év alatt valósították meg a 
kistérség legfiatalabb városában.

Parádés őszi idényt produkált az SZKKSE Chance-Exicom női kézilabdacsapata 
az NB I/B-ben, hiszen Marosán György együttese minden mérkőzését megnyerte 
a Keleti-csoportban. A Dorozsma tavasszal folytatta remek sorozatát, hiszen 
újabb két riválisát fektette két vállra. Tizenegy fordulóval a befejezés előtt a 
csapat nyolc pontos előnnyel áll az élen a tabellán, így nem földtől elrugasz-
kodott gondolat, hogy az SZKKSE fél év múlva már az NB I-ben szerepelhet.

ÖNERŐ NÉLKÜL 
A 207 millió 999 ezer 978 forintos beruházáshoz szükséges önerő 

mértéke a projekt összköltségének 10 százaléka, azaz 20 millió 799 

ezer 998 forint volt, amelyre Sándorfalva önkormányzata vissza nem 

térítendő támogatást igényelt az EU Önerő Alapból, így a projekt 

egyáltalán nem igényelt saját forrást.

Március 1.: Szent István SE Építők - SZKKSE
Március 8.: SZKKSE- Kiskunhalas 
Március 16.: SZKKSE - Vasas SC
Március 22.: Orosházi NKC - SZKKSE
Április 5.: SZKKSE - Nyíradony
Április 12.: Hajdúnánás - SZKKSE
Április 26.: SZKKSE - Inárcs-Örkény KC
Május 4.: K. Szeged SE-Algyő - SZKKSE
Május 10.: SZKKSE - Gyula
Május 18.: DVSC-TVP II - Szeged KKSE Chance-Exicom

A hazai mérkőzések 17 órakor kezdődnek az Áts Géza torna-
csarnokban
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Fejlesztések a Kistérségben

Kitekintő Egészség

Fejlesztések a Kistérségben

Önkormányzatunk kidolgo-
zott egy ciklusokon átívelő fa-
lufejlesztési koncepciót. Mivel 
a településnek van egy nagyon 
szép adottságú tere, amely a falu 
szíve is egyben, ezért erre kiemelt 
figyelmet fordítunk. Most közel 
fél km hosszban, nagyon igényes 
vörös-barna sétányt építettünk ki. 
Ezt megelőzően adtuk át a főtéri 
zenepavilonunkat és a dísztavun-
kat a tószínpaddal, ahol hot-spot 
ingyenes wifi-teret is kialakítot-
tunk. Szeretnénk, ha a jövőben ez 
lehetne a helyszíne a falu kulturá-
lis és közösségi életének - kezdi 
a polgármester. 

Van valamiféle stratégiájuk?
Az elmúlt 12 évben, amióta - 

kisebb módosulásokkal ugyan - a 
jelenlegi képviselő-testület műkö-
dik, felújítottuk a falu valamennyi 
olyan szolgáltató egységét, amely 

lakóink modern, kulturált „ki-
szolgálását” biztosítja. Nagyon 
lepusztult infrastruktúrát örö-
költünk. Azt gondoltuk akkor 
vezetőtársaimmal, hogy húsz év 
múlva sem zárkózunk fel a többi 
település színvonalához. Nem így 
lett. Egy évtized alatt behoztuk a 
lemaradásunkat úgy, hogy köz-
ben nem adósítottuk el a falut.

Ön a szolgáltató önkormány-
zatiság híve, amelyet sokszor 
hangoztat.
Valóban. Nem azért választa-

nak az emberek vezetőket sem 
az ország, sem a települések élé-
re, hogy  mindenki hajlongjon 
előttük, mint a despoták vagy 
királyok előtt szokás, hanem 
azért, hogy személy válogatás 
nélkül szolgálják azt a települést, 
amelytől a megbízást kapták. A 
képviselő-testületünkből 12 évvel 

ezelőtt száműztük a pártpoli-
tikát, s meggyőződésem, hogy 
ezért tudtunk látványos fejlődést 
elérni a falu életében. Vannak 
elképzelések, megvitatjuk a kép-
viselőkkel azokat, és amikor le-
tisztult a cél, egyként törekszünk 
a megvalósításra. Más lenne az 
országunk hangulata, miliője 
is, ha szolgálatnak tekintenék 
tisztüket a vezetők, és jó célok ér-
dekében párthovatartozásra való 
tekintet nélkül össze tudnának 
fogni. Előbb-utóbb rájön ennek 
szükségességére a társadalom, 
csak az idő halad, a reménytelen-
ségbe meg emberek pusztulnak 
bele…

Önök összefogtak.
Igen, és az összefogásnak meg-

lett a gyümölcse.  Így jött létre új 
szociális és egészségügyi centru-
munk, ravatalozó céljait szolgá-

ló modern kápolnánk, központi 
főzőkonyhánk, a sportöltöző és 
klubház, iskolánk és óvodánk. 
Aszfaltos lett minden utcánk, és 
megújulhatott a polgármesteri 
hivatal, rendőrségi-polgárőrsé-
gi irodát és egy civil szolgáltató 
központot is létesítettünk, miköz-
ben több önként vállalt, ingyenes 
szolgáltatást is biztosítunk a falu 
lakói számára.

Kübekháza idén 170 éves lesz.
Igen. Készülünk egy nyári-őszi 

ünnepségsorozattal, és Péter 
László szőregi történész-profesz-
szor, kedves jó barátom hathatós 
segítségével őszre kiadunk egy 
nagyon szép könyvet „Kübekháza 
első 170 éve” címmel. 

Kübekháza az utóbbi évek-
ben mindig kitűnt innovatív 
elképzeléseivel.
Jó néhány új elképzelésünk 

van, amelyek ha megvalósul-
hatnának – márpedig dolgozunk 
ezen – teljesen átrajzolnák Kü-
bekháza arculatát, struktúráját 
és közösségi életét.

Ezek szerint nincs még „kész” 
a falu.
A falu is olyan, mint a családi 

ház. Sosem lesz kész. Mindig lesz 
rajta formálni, renoválni való, de 
ez így van jól. Kübekháza sem 
készült még el, sok minden van, 
amit még meg kell valósítanunk, 
hogy egy még színesebb, élhetőbb 
települést adjunk át az utókornak. 

Tervek vannak bőven!
Igen, hála Istennek. Csak a cél-

talan hajósnak nem kedvez sem-
miféle széljárás. Vádolhatnak ben-
nünket sok mindennel, de azzal 
nem, hogy ne lennének céljaink, 
terveink, és azzal sem, hogy amit 
tettünk, teszünk és tenni fogunk, 
az ne a falu épülését, lelki, szellemi 
és anyagi gazdagodását szolgálná.

A Deszki Művelődési Ház és 
Könyvtár idén 16. alkalommal 
rendezi meg a Deszki Maros 
Menti Fesztivált, melynek célja, 
hogy a térségben élő általános 
iskolásoknak bemutatkozási, 
versenyzési lehetőséget bizto-
sítsanak. A következő kategóri-
ákban zajlik a verseny: vers- és 
prózamondás, szólóhangszer, 
népdal és kamarazene, színját-
szás; néptánc, egyéb tánc ka-
tegória. 

Az elmúlt évek alatt több száz 
általános iskolás fordult meg fesz-
tiválunkon, s reméljük, így lesz ez 
idén is. Minden évben nagy figyel-
met fordítunk a zsűri összetételére, 
hiszen fontosnak tartjuk, hogy a 
résztvevők objektív bírálattal, hasz-
nos információkkal, építő jellegű 
kritikával térjenek haza – mondta 
Bene Ildikó, a Faluház igazgatója.

A verseny kiírása és a jelent-
kezési lap megtalálható a www.
deszkifaluhaz.hu honlapon.

A kellemetlen, lázas-köhögős 
influenza viharszerűen söpör vé-
gig a családon, egymás után lesz 
mindenki beteg, szinte törvény-
szerű ez infuenza-szezonban. 
Viszont sokat segíthet a megelő-
zésben és a betegség alatt is, ha a 
konyhában és a kamrában kere-
sünk segítséget. Az alábbiakban 
összegyűjtöttük, mire figyeljünk, 
mit együnk és igyunk, és mi az, 
amit érdemes mellőzni influenza 
esetén.
Stop az állati fehérjéknek

Az állati fehérjék fogyasztása 
elősegíti a vírusok gyors szapo-
rodását a szervezetben. Ezért az 
első torokkaparáskor, közérzeti 
hanyatláskor javasolt a hús, tej, 
tojás, vaj, sajt, tejföl, joghurt, túró 
mellőzése. Ezek helyett inkább 
együnk gyümölcsöt, nyers és pá-
rolt zöldségeket, gabonaféléket 
(kenyér, müzli gyümölcslével, 
köles, zabkása, rizs, puliszka), 
krumplit.
Sok folyadék

Láz esetén kíméli a szervezetet, 
ha minél több folyadékot iszik a 
beteg, és minél kevesebbet eszik.

A nagy mennyiségű folyadék 
segít kimosni a szervezetből a 
kórokozókat. Legjobb gyógy-
növényteákat inni, lehetőleg 
felváltva, mert mindegyikük 
másképp hat előnyösen a szer-
vezetre. A körömvirág általános 
gyulladáscsökkentő, a zsálya 
hatékonyan csökkenti a torok-
fájdalmat, a kakukkfű köhögés-
oldó, a hársfa és a bodza lázcsil-
lapító hatású.

Nagyon jó tisztító hatással bír 
még a gyömbértea is. Ehhez egy 
diónyi friss gyömbért leresze-
lünk, és 5 dl vízben felforraljuk, 
pár percig hagyjuk állni, majd 
amikor kissé hűlt, 1 citrom le-
vével és 1 nagy evőkanál mézzel 
ízesítjük.

Ha mézzel vag y citrommal 
ízesítjük a teánkat, csak iható 
hőmérsékletre hűlve adjuk eze-
ket hozzá, hogy értékes gyógyító 
hatásuk megmaradjon, a túl forrót 
nem szeretik.
Céklakúra az immunrendszerért

Az immunrendszer működé-
sét gyorsan serkenti a nyersen 
fogyasztott cékla, céklalé. A céklát 

aprólukú reszelőn lereszeljük, 
kevés mézzel és citromlével elke-
verjük, 10 percig hagyjuk puhulni, 
összeérni, majd bekanalazzuk. 
Reszelhetünk hozzá akár almát 
is. Betegség alatt érdemes na-
ponta többször fogyasztani ezt 
a bíborszín orvosságot.

K isg yerekek nek szá má ra 
reszelt céklát nyomkodjuk ki, 
szűrjük le, kanállal vagy cumis-
üvegből kínáljuk nekik.
Hagymatea

A vöröshagyma héjából főzött 
tea megakadályozza a légutak 
nyálkahártyájában a v írusok 
szaporodását, emellett remek 
köhögésoldó. Egy nagyobb vagy 
két kisebb fej vöröshagyma szá-
raz, piros héját beletesszük 3-4 
dl vízbe, lefedve feltesszük főni, 
és 5 percig lassú tűzön forral-
juk, leszűrjük. Kevés mézzel és 
citrommal ízesítve kellemes ízű, 
naponta érdemes legalább 2 bög-
rével fogyasztani belőle.

Vírusölő fokhagyma
A nyers fokhagyma jótékony 

hatását nem lehet elégszer em-
líteni. Betegség esetén érdemes 

nagy dózisban magunkhoz venni. 
Az apróra vágott vagy zúzott fok-
hagymát kanálba tesszük, mézet 
csurgatunk rá, és lenyeljük. Reg-
gel-este 1-1 kis gerezd fokhagyma 
erős vírusölő hatású.
Csipkebogyó

A tablettákon kívül választ-
hatjuk a csipkebogyót is. Szárí-
tott húsát szétmorzsoljuk, este 
beáztatjuk hideg vízbe, reggel 
lehet inni kis mézzel ízesítve. még 
egyszer felönthetjük hideg vízzel, 
este ismét leszűrhetjük, fogyaszt-
hatjuk. Harmadszorra forrásban 
lévő vízzel érdemes leönteni, állni 
hagyni, majd leszűrni. Ilyenkor 
hasznos ásványi anyagok oldód-
nak ki a csipkehúsból, melyek 
nem jöttek ki a hideg áztatáskor.
Sós víz

Gargalizálással akár naponta 
többször érdemes kitisztítani a 
garatot. Ennek révén lemosódik a 
torok nyálkahártyájáról a vírusok 
nagy része. Ugyanilyen enyhén 
sós vízzel az orrba is cseppent-
hetünk, hogy a nyálkahártya ott 
is tisztulhasson. 

Forrás: mindmegette.hu

Az algyői Borbála Fürdő egyre 
népszerűbb, nemcsak a települé-
sen hanem az egész magyében is. 
Épp ezért szükségessé vált a bőví-
tése. Nem olyan rég elkezdődött 
az új öltözőszárny kialakítása. 

Várhatóan 2014 szeptemberében 
fejeződik be az építkezés, amely-
nek eredményét az új öltözőszárny 
látványterve segít elképzelni.

Ezúton kérnek előre elnézést 
az intézmény vezetői a kedves 

fürdővendégektől az építkezés 
zavarói tényezői miatt, valamint 
arra hívják föl a figyelmet, hogy az 
építkezés ideje alatt átmenetileg 
rövidebb időszakokra bezárhat 
a fürdő.

KARÁCSONYRA ÚJ FŐTERET KAPTAK A KÜBEKIEK

DESZKI MAROS
MENTI FESZTIVÁL

INFLUENZA ELLEN A KONYHÁBÓL

ÚJ ÖLTÖZŐSZÁRNY ÉPÜL A FÜRDŐBEN

Az Európai Unió LEADER pályázati keretéből és saját forrásából mintegy 6,5 
millió forintból főtéri sétányt építtetett az önkormányzat, amelyet karácsony 
előtt, a falu tradicionális „Mindenki Karácsonya” ünnepségén adtak át. Molnár 
Róbert polgármestert kérdeztük minap a részletekről.
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