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Elkészült az új, 265 ágyas 
klinikai központ Szegeden. 
Az intézmény hamarosan 
már fogadhatja a bete-
geket.

Uniós pályázaton elnyert for-
rásból és a falu önerejéből 
összesen 10,2 millió forintból 
a főtéri iskolaépületben alakí-
tanak ki rekreációs központot.

Több kistérségi településen is 
megváltozott a szemétszállí-
tás rendje, más időpontokban 
üríti a kukákat a szolgáltató.

ÚJABB JELENTŐS FEJLESZTÉS
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

REKREÁCIÓS KÖZPONT
ÉPÜL KÜBEKHÁZÁN VÁLTOZIK A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE

Szeged történelme a sorsfordító 
pillanatokban mindig a jövő felé 
tett nagy lépések története, 135 
évvel ezelőtt a nagyárvíz pusztí-
tása után a szegediek összefogtak 
és nem a régi várost építették újjá 
maguknak, hanem egy modern 
európait nekünk – mondta Bot-
ka László polgármester az Árvízi 
emlékműnél tartott megemlékező 
beszédében.

A városvezető emlékeztetett 
arra, hogy a nagyárvizet követő-
en egész Európa összefogott egy 
európai városért. 

Az év elején közel ötmillió fo-
rintra pályázhattak a szegedi 
nyugdíjas klubok. A támogatást 
igazoló okleveleket a nyertesek-
nek Botka László polgármester 
bensőséges ünnepség keretében 
adta át a városháza házasságkötő 
termében.

Idős Boros Gyula, az önkor-
mányzat idősügyi referense el-
mondta: összesen 54 pályázat 
érkezett, amelyből 44-et ítéltek 
támogathatónak. 

Többek között színházláto-
gatásra, kirándulásszervezésre, 
hagyományőrzésre, az egész-
séges életmódot népszerűsítő 
programok finanszírozására 
kaptak átlagosan 110 ezer forin-
tos támogatást a szegedi idősügyi 
szerveztek.

Kozmáné Vastagh Judit életé-
ben minden a tanyán kezdődött, 
és ott is folytatódott. Szülei és 
nagyapja pedagógus, tanító volt. 
Ruzsán született, de pár hóna-
pos korában átköltözött a család 
Röszkére, a kancsalszéli iskola 
melletti tanyára. Itt nőttem fel, 
és gyönyörű gyermekkorom volt, 
nagyon jó rá visszaemlékezni. 
Fantasztikus családba születtem, 
ahol nagyon fontosak voltak az 
értékek – a szeretet és mások 
megbecsülése. A nagyapám a 
hajdan Mórahalomhoz tartozó 
Csárda iskolában tanított – idézte 
fel gyermekkora emlékeit Kozmá-
né Vastagh Judit.

A Fidesz-frakció először 1,2 
milliárdos átcsoportosítással 
akarta „szétbombázni” a pol-
gármester által beterjesztett 
büdzsét, amely ellehetetlenítet-
te volna a városi intézmények 
működését. A két nagy frakció 
között végül megegyezés szü-
letett: a jobboldal módosító ja-

vaslataival 564 millió forintot 
csoportosított át. Botka László 
aláírta ugyan a költségvetést, 
de bizonyos alapok egy részé-
nek kifizetését felfüggesztette, 
azt a befolyó bevételektől tette 
függővé, így garantálva a város 
biztonságos működését.

Második nekifutásra, rendkívüli közgyűlésen sikerült elfogadnia a 
közgyűlésnek a város 2014-es költségvetését. Szeged – mint évek 
óta mindig – az idén is hiány nélkül gazdálkodik, azaz bevételei és 
kiadásai megegyeznek: összesen 32 milliárd 899 forintot tesznek ki. 
Ennyit költhet az önkormányzat többek között városüzemeltetésre, 
szociális és egyéb támogatásokra, valamint ezekből kell fedezni a 
beruházások költségeit is.

135 évvel ezelőtt, 1879. március 12-én élte át Szeged történetének legnagyobb 
katasztrófáját: a nagyárvíz egyetlen éjszaka alatt elpusztította a várost, ugyan-
akkor a modern fejlődés lehetőségét is megnyitotta előtte.  Szeged – európai 
segítséggel – néhány év alatt újjáépült. Az évfordulón a Klauzál térről az Árvízi 
emlékműig tartó menettel emlékeztek a szegediek a katasztrófára és a város 
újjászületésére.

A szegedi önkormányzat – több éves hagyománynak 
megfelelően – tavaly és az idén is 10 millió forintos 
idősügyi keretet különített el a város költségve-
tésében. A szegedi nyugdíjasklubbok, egyesületek 
programjaik szervezéséhez, lebonyolításához pályázat 
útján juthatnak támogatáshoz.

Kozmáné Vastagh Judit a 
szó hitelét, valamint olyan 
értékek átadását tartja a 
legfontosabbnak, mint a 
szeretet és mások megbe-
csülése. A röszkei tanító-
nő 49 évesen kapta meg a 
díszpolgári címet. Ezzel ő 
lett minden idők legfiata-
labb díszpolgára Röszkén.

Portré

Kozmáné  
Vastagh Juditnak
a tanya a szíve csücske

Megemlékezés Nyugdíjasok

EMLÉKMENET IDÉZTE FEL A
KATASZTRÓFA ÉJSZAKÁJÁT

SZÉPKORÚAK PROGRAMJAIT
TÁMOGATJA A VÁROS
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KÉTSZER FUTOTTAK NEKI A
KÖLTSÉGVETÉSNEK A VÁROSATYÁK

Szeged



A Fidesz módosító javaslatai-
val 270 milliós plusztámogatást 
adott az önkormányzati cégek-
nek, amelyek 2010-hez képes már 
ennek előtte is 1 milliárd forinttal 
többe kerültek a szegedieknek, 
ám hatékonyságuk, szolgáltatá-
suk színvonala nem, csak kiadá-
saik nőttek. Ugyanakkor az NGSZ 
dologi kiadásait 65, a polgármes-
teri hivatal dologi kiadásait pedig 
32 millióval vágták vissza.

A költségvetésben a tavalyinál 
11,2 százalékkal több forrás jut 
idén a városi fejlesztésekre: töb-
bek között városrendezésre 13,7 
millió forint, a szegedi partfal 
építése utáni területrendezésre 
pedig 8 millió forint. Az idei évre 
sok felújítási munkálatot tervez-
tek a költségvetésben: egyebek 
mellett több buszmegállót is 
felújítanának, de 200 millió 

forintot költenének idén út- és 
járdafelújítási munkálatokra. 
Az önkormányzati intézmények 
felújítására és karbantartására 
60 millió forint, a játszóterek 
rendbetételére 24 millió forint, 
míg a Belvárosi híd útburko-
latának felújítására 50 millió 
forint jut. 

Évről-évre egyre nagyobb gon-
dot okoz a szociális kiadásokra 
szánt összeg előteremtése. Az 
Orbán-kormány az elmúlt négy 

évben negyedére csökkentette az 
önkormányzatoknak szánt állami 
pénzbeli ellátások összegét. Míg 
erre a célra 2010-ben 895 milli-
ót, addig az idén már csak 230 
milliót ad a kormány a városnak, 
miközben a rászorulók száma 
többszörösére növekedett. Az 
önkormányzat ezt úgy próbálja 
kompenzálni, hogy saját erőből 
pótolja ki a szociális célokra for-
dítható összeget, bár a város moz-
gástere is egyre jobban szűkül.
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KÉTSZER FUTOTTAK
NEKI A KÖLTSÉGVETÉSNEK 
A VÁROSATYÁK

MILLIÁRDOK AT VITT EL A KORMÁNY
– Az idei, 33 milliárdos költségvetés 2010-hez képest 60 száza-

lékos visszaesést jelent – mondta Szabó Sándor, a polgármesteri 

kabinetiroda vezetője. – Négy évvel ezelőtt még 72 milliárdból 

gazdálkodhatott Szeged. Ilyen nagymértékű állami elvonás sújtotta 

az önkormányzatokat az elmúlt években. Az államosítás szaldója 

Szeged számára az idén azt jelenti, hogy 4 milliárd 200 millió 

forint hiányzik a város kasszájából: ennyivel több pénzt vitt el a 

kormány, mint amennyi feladatot átvállalt.

ÚJABB MILLIÓKR A LEHET PÁLYÁ ZNI
Ismét pályázhatnak a nyugdíjas szervezetek az idősügyi alap 

támogatására. Április közepéig újabb 5 millió forintos támogatásra 
nyújthatnak be ötleteket a szépkorúak egyesületei, klubjai. Ezen 
kívül ugyancsak pályázatot hirdet az idősek számára, szintén 
5 milliós értékben a városrészi alap, 2 millió forintos értékben 
pedig a fogyatékos ügyi keret is. Így összesen három pályázaton 
nyerhetnek támogatást idén a nyugdíjas szervezetek.

Akkor először – s azóta számta-
lanszor – Szeged megtanulhatta: 
számunkra Európa mindig a föl-
emelkedés, a remény hírhozója. A 
manapság oly gyakran emlegetett 
keleti szél pedig rendre csak el-
fújta ezt a reményt…  

Európa a város minden kövé-
ben benne él ma is. Európa se-
gítségével most modern partfal 
épül, amely megvédi a várost 
a 135 évvel ezelőttihez hasonló 
katasztrófáktól, míg a lézerku-
tató-központ az európai tudósok 
találkozóhelye, a kontinens egyik 
legfontosabb felfedezői, tudomá-
nyos centruma, munkahelyek 

százainak teremtője, milliárdos 
érték előállítója lesz.

Európa az elmúlt évtizedben 
mindent megadott ennek a vá-
rosnak, amit falakban, utakban, 
téglában, kőben megadhatott. 
Szeged 2004 óta az országban a 
legtöbb – összesen 290 milliárd 
– zömmel európai uniós forinttal 
lett gazdagabb – mondta Botka 
László.

A városvezető szólt arról is, 
hogy 35 éve a koromsötéttel és 
az orkánszerű szembeszéllel is 
megküzdöttek a régi szegedi-
ek. Átvitt értelemben ezzel kell 
megküzdeni a mostaniaknak is, 
hiszen az értetlenség, kicsinyes-

ség, gyűlölködés és alaptalan 
támadások ellenére is épül a 
XXI. századi Szeged. Végül Ju-
hász Gyulát idézte: „Ha egyszer 
tavasz akar lenni, az összes jég-
páncélok hiába erőlködnek és 
hiába tiltakoznak.” 

Hiszem, hogy az országban 
2014-ben tavasz akar lenni! – fe-
jezte be megemlékező beszédét 
a polgármester.

A rendezvény koszorúzással zá-
rult. A város nevében Botka László 
polgármester és Szabó Sándor, a 
polgármesteri kabinetiroda veze-
tője helyezte el a megemlékezés 
koszorúját az Árvízi emlékmű 
talapzatán.

– Különleges értéknek tar-
tom, hogy az elmúlt évek közös 
munkájával elértük azt, hogy 
Szegeden 66 nyugdíjas klub és 
szervezet működik, több mint 11 
ezer taggal. Egy város akkor él-
hető, ha vannak olyan közösségei, 
amelyek a legfontosabb értékein-
ket, az egymás iránti odafigyelést, 
a közös felelősséget képviselik 
– mondta el Botka László polgár-
mester a támogatásokról szóló 
okleveleket átadásakor.

Szabó Sándor, a polgármesteri 
kabinetiroda vezetője felhívta a 
figyelmet arra, hogy az elmúlt 
több mint egy évtizedben sike-
rült hagyománnyá tenni, hogy 
minden évben a költségvetésben 
rendelkezésre álljon egy keret, 
amelyre pályázhatnak az idő-
sek egyesületei, klubjai, hogy 
különféle programokat szervez-
hessenek. 

– Évről évre egyre nehezebb 
pénzügyi helyzetben kell gaz-
dálkodnia a városnak, de ennek 
ellenére folyamatosan töreke-

dünk arra, hogy ez a pénzügyi 
fedezet rendelkezésre álljon. A 
Botka László polgármester által 
beterjesztett, és a közgyűlés által 
végül elfogadott költségvetési 

rendeletben az idén is szerepel 
az a 10 millió forintos keret, 
amelyre pályázhatnak a nyug-
díjas szervezetek – mondta el 
Szabó Sándor.

A kancsalszéli tanyai iskolában, 
osztatlan osztályban végezte az 
elemi iskola első négy osztályát. 
Egy teremben éltünk végig, ami 
megtanított bennünket arra, hogy 
odafigyeljünk a másikra, türelme-
sen hallgassuk végig és szeressük 
egymást – mondta a pedagógus, 
aki ötödik osztálytól már a röszkei 
általános iskolában, majd később 
a szegedi Radnóti Miklós Gim-
názium német tagozatán tanult. 
Elmondása szerint a szülei sokféle 
dolgot tartottak fontosnak, így 
nemcsak német szakkörre járt, 
de sportolt és zenélt is, hegedűn 
és furulyán tanult, később pedig 
autodidakta módon megtanult 
gitározni is.

Judit édesapja, Vastagh József 
szintén Röszke díszpolgára és 
a település nagy ismerője. Több 
tárgykört feldolgozott  Röszke 
történetéből, amiket ismeretter-
jesztő filmekben tett közkinccsé. 
Így vitte el hírét a főként papri-
katermesztéséről híres falunak.

– Az érettségi után a bajai ta-
nítóképző főiskolára jártam. A 
tanulás mellett azonban 1980-
tól mint képesítés nélküli tanító 
oktattam a röszkei általános isko-
lában, ahol a mai napig dolgozom 
– mondta Kozmáné Vastagh Judit. 
Hozzátette, nagyon segítőkészek 
voltak vele a kollégái, bármilyen 
problémája volt, segítettek neki. 
Ugyanakkor megjegyezte, ő nem 

a könyvekből, hanem a szüleitől 
tanulta meg a pedagógusi szak-
mát, hivatást. Hatalmas öröm volt 
számomra, amikor megkaptam a 
díszpolgári címet, ami felelősség-
gel jár, és még nagyobb munkára 
ösztönöz. Hiszem és vallom, hogy 
a gyermekkor mindent eldönt. Ez 
segít, ha gondja, búja-baja van az 
embernek. Ha nincs mihez vissza-
nyúlni, akkor csak lebeg az em-
ber – hangsúlyozta a tanítónő, aki 
mai napig a kancsalszéli tanyán 
él a családjával. Szerinte nincs 
ideálisabb, mint a tanyai élet, a 
természetközeliség. Elmondta, 
imádja a rózsákat, és minden, ami-
ben rózsa van, vonzza. Minden-
kinek azt kívánom, hogy tanyán 
nőjön fel! – hangsúlyozta Kozmáné 
Vastagh Judit, aki hitvallása sze-
rint a szó hitelét, valamint olyan, 
a családjában szerzett értékek át-
adását tartja a legfontosabbnak, 
mint a szeretet, az érzékenység és 
mások megbecsülése. Elmondta, a 
tanyán valóban van a szónak ere-
je, amikor kimondanak valamit, 
annak a szónak hitele van.

Kozmáné Vastagh Judit rend-
szeresen fellép jótékonysági ese-
teken, koncerteken, karácsonyi 
műsorokban, ahol saját szerze-
ményeit adja elő. Először verseket 
zenésítettem meg, de egy idő után 
a versek szövegei nem elégítettek 
ki. Így saját szövegeimet foglaltam 
dalba, melyek fontos dolgokról, az 
élet szépségéről, a szerelemről, 
az elmúlásról szólnak, de írtam 
már dalt a családtagjaimnak is. 
A legfontosabb segítőm Pocskai 
István, aki hangszereli a dalokat, 
és zongorán kísér az előadásokon 
– mondta Kozmáné Vastagh Judit, 
aki alapítója volt a kuriózumnak 
számító zenés formáció, a Rösz-
kei Díváknak, de ma már nem 
tagja az együttesnek. A tanító-
nőnek egy lánya, Zsófia – aki a 
helyi művelődési házban dolgozik 
–. és két testvére van, nővére és 
öccse egyaránt röszkeinek vallja 
magát. Kozmáné Vastagh Judit 
nagyon szereti Röszkét, imádja a 
gyermekeket, imádja a munkáját, 
de a szíve csücske örökké a tanya 
marad.

EMLÉKMENET IDÉZTE FEL A
KATASZTRÓFA ÉJSZAKÁJÁT

SZÉPKORÚAK PROGRAMJAIT
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KOZMÁNÉ VASTAGH JUDITNAK
A TANYA A SZÍVE CSÜCSKE
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Fejlesztések Szegeden

Ünnep

„MINDENTUDÓ” KLINIK A ÉPÜLT
– A Bajnai-kormány által elindított klinikaépítés nyomán, az 

átadást követően a szegedi betegek részesülnek Magyarország 

egyik legmodernebb egészségügyi ellátásában, amely bármelyik 

nyugat-európai kórházzal felveszi majd a versenyt – mondta Szabó 

Sándor, a szegedi polgármesteri kabinetiroda vezetője. 

Az új, ötszintes klinikai épü-
letben 21 ezer 500 négyzetméte-
ren, 265 ágy, 12 új műtő, 11 egész-
ségügyi osztály, 30 ambuláns 
részleg, helikopter-leszálló és 
új sürgősségi osztály szolgálja 
majd a 21. századi betegellátást. 
Az orvostechnikai és ápolási esz-

közök beszerzésével együtt 12,3 
milliárd forintos – uniós támoga-
tással megvalósuló – fejlesztést 
a Bajnai-kormány indította el.

A klinika alapkövét 2012. má-
jusában rakták le, ám az építke-
zést megelőzően több évi elő-
készítő munkára volt szükség. 

2007-ben – Magyarországon 
példa nélküli módon – Szege-
den a város vezetése integrálta 
az egyetemi és önkormányzati 
egészségügyi intézményeket, 
hogy ezzel nyisson utat a klinika 
építésének. 

Ezt követően az önkormányzat 
közreműködésével sikeres pá-
lyázatot nyújtott be az egyetem 
az Európai Unióhoz, miközben 
a város sikeresen lobbizott a 
Bajnai- kormánynál és az uni-
ónál a klinika megépítéséért. Az 
önkormányzat átvállalta a terü-
letrendezés és a közműépítés 750 
millió forintnyi költségét is. Ezt 
követően kerülhetett sor – már 
a kormányváltás után – a klini-
kai tömb alapkövének letételére, 
majd az építkezés megkezdésére.

A 21 és fél ezer négyzetméteres 
klinikai tömb építése tavaly év 
végén fejeződött be. Ezt követően 
az épület műszaki átadás-átvétele 
is lezajlott. A várakozások szerint 
legkésőbb a második negyedév-
ben megérkezhet a használatba-
vételi engedély is – és kezdődhet 
a költözés.

A jövő kórházában kétágyas, 
úgynevezett hotel jellegű szo-
bákban gyógyulhatnak az ide 
költöző 11 osztály betegei. Az új 
klinikai tömbben alakítják ki 
Mag yarország legmodernebb 
sebészeti központját. A program 
megvalósulásával egy tömbbe 
kerülnek a technológiaigényes 
szolgáltatások, és létrejön a dön-
tően egy helyen, egységes elvek 
alapján történő betegellátás, 
amelynek fontos eleme lesz az 
új „beléptetőkapu”, a Sürgősségi 
Betegellátó Osztály. 

A z új rendszerben minden 
egy helyen lesz: a diagnosztika, 

a központi intenzív osztály, és a 
gyógyításhoz szükséges összes 
szakember és orvosi műszer. 
A tervek szerint a „sürgős-
ségin” folyamatosan 
tucatnyi orvos és 
húsz ápoló tel-
jesít majd 
szolgá-
l a -

tot a nap huszonnégy órájában.  
Itt nemcsak a mentővel érkező 
betegek számíthatnak gyors és 

szakszerű ellátásra, a bajba 
jutott járóbetegeknek és 

kísérőiknek ugyanis 
külön zónát alakí-

tottak ki.

Szeged polgármestere kiemel-
te: számunkra egyetlen természe-
tes, nagyobb szövetség van – s 
ezt Európának hívják. Ez az a 
közösség, melyhez Szent István 
óta tartozunk. S ha azt mondjuk, 
„európaiság” nemcsak történel-
münk legszebb pillanataira, nem-
csak hazánk legtermékenyebb 
korszakaira, nemcsak segítségre 

és támogatásra, de legfontosabb, 
legszentebb közös értékeinkre is 
gondolunk. Mert ezen a földön 
Európa a szabadság, a demokrá-
cia, a sokszínűség és a tolerancia 
szinonimája. 

A küzdelem ma szelídebb for-
mában érkezik, mint 166 éve. Nem 
kell sem kardot, sem lőfegyvert 
ragadnunk, de még nyergelnünk 

és kürtöket fújnunk sem, mint azt 
nemrégiben ajánlották – mondta 
a polgármester. 

– Az emberséghez méltó érte-
lem újra és újra kimondatja ve-
lünk, hogy mi olyan országban 
szeretnénk élni, ahol a hatalom 
szolgál, és nem kiszolgáltatottá 
tesz. Olyan országban akarunk 
élni, ahol nem kell – mint 166 éve 

– „kívánni a sajtó szabadságát” 
– mert az természetes. Szeret-
nénk olyan országban élni, ahol 
soha többé nem kell a „törvény 
előtti egyenlőségről” és „közös 
teherviselésről” szót váltanunk, 
mert az magától értetődik. Olyan 
országot szeretnénk, ahol soha 
többé nem épülhetnek falak a fé-
lelem és megfélemlítés, az erőnek 
hívott erőszak, a demokráciának 
hazudott önkény és a gátlásta-
lan sikerpropaganda tégláiból. 
A polgármester szerint nem az a 

hazafi, aki sokat lengeti a zászlót, 
hanem aki megérti, hogy minden 
magyarnak be kell férnie alá.

Botka László szólt arról is, hogy 
demokráciában élni nehéz, de 
másként élni nem nagyon érde-
mes. A szabadság olyan, mint a 
levegő – természetes –, de kiált, ha 
fogytán van körülötte. A demok-
ráciát, a szabadságot nem adják 
ingyen. Ára van. Ára, hogy föl kell 
nőnünk hozzá. Ára, hogy nap mint 
nap megtanuljunk élni vele és 
benne, ára, hogy megértsük, mire 

való, ára, hogy megtapintsuk, hol 
vannak a határai és ára, hogy el-
higgyük, mindenkinek, a másik-
nak is: jár belőle. Hogy nemcsak 
küzdelemben születik, de újra 
és újra – minden nap – meg kell 
küzdenünk érte.

Talán soha nem volt ily nagy 
szüksége sokat csalódott nemze-
tünknek a példamutató Szegedre, 
mint ahogyan most van – fejezte 
be ünnepi beszédét a polgármes-
ter 2014 tavaszán, Kossuth bronz-
alakja mellett a Klauzál téren.

KÖLTÖZÉSRE KÉSZ AZ ÚJ KLINIKAI KÖZPONT

BOTKA LÁSZLÓ: „A HIMNUSZ LEGYEN
NEMZETI, NE A DOHÁNYBOLT!” 

A tervek szerint a második negyedév végén megkezdődik a beköltözés az új, 
265 ágyas klinikai központba Szegeden. Gyökeres változást hoz az egészségügyi 
ellátásban az új klinikával beinduló Sürgősségi Betegellátó Osztály is, amely a 
szegedi egészségügy „beléptető kapuja” lesz: egyszerűbb, átláthatóbb és kor-
szerűbb lesz az ellátás az új rendszerben. 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulóján méltóságtelje-
sen emlékeztek a márciusi ifjakra a szegediek a Klauzál téren. A város központi 
ünnepségének szónoka, Botka László polgármester ezúttal azt hangsúlyozta 
ünnepi beszédében, hogy olyan országban szeretnénk élni, ahol a himnusz és 
a lobogó nemzeti, nem pedig a dohánybolt és az adóhivatal, ahol a hatalom 
szolgál, és nem kiszolgáltatottá tesz.
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Az egyik legismertebb magyar 
betyár az internetes Wikipédia 
szerint Röszkén született 1813. 
július 16-án, más források sze-
rint viszont Szegeden látta meg 
a napvilágot Rózsa Sándor. Bár 
az alföldi betyárral kapcsolatban 
több Szeged környéki településen 
is számon tartanak olyan fát, ami-
nek valamilyen köze van Rózsa 
Sándorhoz, a legkülönlegesebb 
az ásotthalmi szürkenyárfa, amit 
a helyiek csak a Rózsafaként em-
legetnek. A helyi védelem alatt 

álló famatuzsálem Ásotthalomtól 
északra, a Bajai úttól körülbelül 
200 méterre található. A népha-
gyomány szerint „amikor Rózsa 
Sándort a pandúrok kergették, s 
a fa alatt elvágtatott, fölkapasz-
kodott az ágakra. Lova tovább 
szaladt, a pandúrok pedig az üres 
nyergű lovat üldözték. Rózsa Sán-
dor a nyárfárul nézte üldözőit.” 
Ezt a legendát Móricz Zsigmond 
is megörökítette regényeiben.

A Péter László szerkesztette 
Röszke földje és népe című könyv-
ben az olvasható, hogy Móricz 
Zsigmond már rég készült Rózsa 
Sándorról regényt írni, de Móráé-
hoz hasonlatosan munkától haj-
szolt élete csak 1940-ben engedte 
meg, hogy tervét megvalósítsa. 
Móricz regénytrilógiát tervezett 
az alföldi betyárról, meg is írta az 
első (Rózsa Sándor a lovát ugrat-
ja) és a második (Rózsa Sándor 

összevonja szemöldökét) kötetét, 
de hirtelen halála befejezetlenül 
hagyta a trilógiának tervezett re-
gényfolyamot.

Móricz 1940. január 12-én két 
előadást is tartott Szegeden, s 
ekkor ismerkedett meg Bálint 
Sándorral. A szegedi népélet leg-
nagyobb tudósa nemcsak élőszó-

val gazdagította Móricz szegedi 
ismereteit, hanem készülő Sze-
gedi szótárának céduláit is az író 
rendelkezésére bocsátotta. Elkí-
sérte azután sok adatközlőhöz, 
nagynénjéhez, Ágnyis nénihöz, 
Tápén a Lelékhöz. Elvitte a le-
véltárba Sz. Szigethy Vilmoshoz, 
és kiment vele Alsóközpontra (a 

mai Mórahalomra) Balogh István, 
Röszkére pedig Kopasz Antal plé-
bánoshoz is.

 „Kopasz Antal – írta Bálint 
Sándor (A hagyomány szolgála-
tában, 1981) – jellegzetes paraszt-
pap volt, kissé elparlagiasodott 
szegedi cívisivadék, akitől Móricz 
sok, természetesen inkább csak 
anekdotikus értesülést szerzett 
Röszke múltjáról, Rózsa Sándor 
személyes röszkei kapcsolatai-
ról. Kétségtelen ugyanis, hogy a 
betyár rokonai, leszármazottai 
Röszkén éltek.”

Ezért kezdődik a regény – 1836-
ban vagyunk! – röszkei jelene-
tekkel. A Lovasbetyár (ez az első 
fejezet címe) a röszkei kovácshoz 
jön patkoltatni, a kovács rösz-
keiként ismeri föl Sándort, el is 
beszélgetnek a Rózsákról, Sándor 
apjáról, Rózsa Andrásról, aki a 
szájhagyomány szerint fölakasz-
tott magát. Az ifjú csikós a lován, 
a Csillagon (ez a második fejezet 
címe) ábrándozik el a szegedi 
tanyavilágban lakozó szeretőiről, 
s a harmadik fejezetben ismeri 

meg a röszkei Veszelka Juliskát 
(A csillagok alatt). A negyedik-
ben (Szegény paraszt – szegény 
ország) tűnődik el a lány apja, 
Veszelka Péter, no meg vele együtt 
Móricz azon, hogy milyen a job-
bágysors. Csak a főispáni beik-
tatásra, installációra mi mindent 
kell a határból beszolgáltatniuk! 
Árpát, szénát, tyúkot, pulykát, 
bornyút, csirkét, kappant, kacsát, 
még tíz sütni való malacot is... 
„Kitű viszik el?... Hányat fog ebbül 
beadni Röszke?...”

Esély sem volt Szeged megvé-
désére, pedig azóta jóval nagyobb 
áradásoknak állták útját a gátak. 
Előbb Algyő és Tápé, majd Do-
rozsma került víz alá, hogy aztán 
Szegedet már csak az Alföld vasút 
töltése óvja a Tiszától. Ezt a gátat 
kétségbeesetten erősítették az ár-
víz előtti napokban például a köz-
munkások és Pulz Lajos temesvári 
hadtestparancsnok katonái. 

Március 12-ére virradóra, haj-
nali fél 2 tájban a gátat őrzők fák-
lyáinak fényében a széltől hullám-
zó Tisza megindult a város felé. 
Az elszakadt töltésen át hajnalra 
elöntötte Szegedet. Másfélszáz 
ember veszett oda, a csaknem 7 
ezer házból alig több mint 260 
maradt meg. Menekülők ezrei 
tolongtak a még álló épületekben, 
a vár falain és a vasúti töltésen. 

A Szegedi Híradó című lap szer-
kesztője, Nagy Sándor a tragi-
kus éjszakán sem tette le a tollat: 
„Kongj városháza öreg harangja! 
Hirdesd Szeged népének, hogy 
szülővárosa végórája elérkezett.” 
De nem csak ez az újságcikk volt, 
amely világgá röpítette a kataszt-

rófa hírét. Szinte napokon belül 
megindultak Szegedre a segély-
szállítmányok és a pénzadomá-
nyok a világ minden részéről. Öt 
nappal a víz betörése után a király 
is megérkezett. Ferenc Józsefet 
megrendítette a pusztulás látvá-
nya és azonnali intézkedéseket 
tett a város megmentésére. 

Amikor a király 1883-ban újra 
visszatért, már egy újjáépülő vá-
rosba érkezett. A rengeteg segít-
ség és bátorítás, az itteniek élni 
akarása a régi Szeged helyére egy 
szinte teljesen újat emelt. Sorra je-
lentek meg a ma ismert épületek. 
Megtervezték és megvalósították 
a körutak és sugárutak rendsze-
rét, így a város növekedését is 
biztosították. Az újjáépítés tette 
lehetővé, hogy Szeged kulturális 

és tudományos centrummá vál-
jék. Legyen országos hírű könyv-
tára, színháza, majd egyeteme, 
legújabban lézerkutató központ-
ja. Az újjászületés jelképe pedig 
a dóm: a szegediek már az árvíz 
után ígéretet tettek, hogy hálából 
templomot emelnek, ha a város 
föltámad romjaiból. 

Szeged a nag yárv íz óta is 
együtt él folyójával. Többnyire 
békében. A szegediek azonban 
nem csak csodálják, de tisztelik 
is a Tiszát, mely 1970-ben, 2000-
ben, majd 2006-ban újra meg-
mutatta erejét. Éppen ezért idén, 
a katasztrófa 135. évfordulóján 
megkezdődött az árvízvédelmi 
rendszer belvárosi szakaszának 
korszerűsítése, hogy mindazt, 
ami 1879 óta fölépült, ne fenye-
gesse veszély.

Az ifjú Mikszáth Kálmán azon a 
végzetes éjszakán a Széchenyi téri 
Zsótér-ház egyik ablakából nézte, 
amint az áradat elnyeli a várost. 
„Mily végtelenség telt el, míg meg-
virradt! És minek is virradt meg? 
A hajnal nem találta meg többé 
Szegedet. Csak a romjait, amint 
azok apránkint egy piszkos tenger 
iszapjává válnak.” – vetette papírra. 

Az iszap helyén már újra város 
áll, akkor is, ha újra meg újra a 
víz az úr.

Március 14-e, este hat óra be-
került a képzeletbeli domaszéki 
történelemköny vekbe. A tele-
pülésen a Domaszéki Élhetőbb 
Faluért Közhasznú Egyesület-
nek köszönhetően kezdhette 
meg műsorainak sugárzását a 
helyi televízió. Egyelőre havonta 
egyszer jelentkezik új adással a 
stáb, péntek esténként fél órás 
hírcsokorral várják a nézőket a 
szerkesztők. Az önkormányzati, 
iskolai hírek mellett, aktualitá-
sokról értesülhetnek a nézők, il-
letve a Homokháti Kistérség híreit 
is meghallgathatják. Az adásban 
minden alkalommal lesznek val-
lási percek is, ígérik a készítők. A 
jövőben minden hónap második 
péntekjén jelentkezik a stáb új 
adással, amelyet kizárólag csak 
Domaszék belterületén, analóg 
T-Home előfizetéssel rendelkező 
lakosok kísérhetnek figyelem-
mel. Domaszék is csatlakozott a 
BTC EGTC fürdőprogramhoz. A 
Banat-Triplex Confinium EGTC 
kezdeményezésére fogott össze a 
mórahalmi Szent Erzsébet Gyógy-
fürdő és a makói Hagymatikum 
Gyógyfürdő. A két strand a megál-
lapodás szerint kedvezményt biz-

tosít az EGTC lakossága számára. 
Ennek lényege, hogy 2000 Ft kifi-
zetése esetén a kupon tulajdonosa 
mindkét fürdőt igénybe veheti 
2014. április 01. és 2014. június 30-a 
között. A kedvezményes kupon 
egy fő belépésére jogosít mindkét 
fürdőbe. A jegy árának kifizetése 
az először látogatott fürdőnél ese-
dékes, a másik fürdő látogatása 
ez által díjmentes, a lepecsételt 
kupon felmutatása ellenében.

A kuponok már letölthetőek a 
www.btc-egtc.eu honlapról, vala-
mint a kivágható kedvezményes 
bón a Domaszéki Hírmondó ápri-
lisi számában is megtalálható lesz.

Április közepéig lehet pályázni 
szociális bérlakásra Domaszé-
ken. Azoknak a fiatal pároknak 
a jelentkezését várja az önkor-
mányzat, akik önálló lakástulaj-
donnal még nem rendelkeznek, 
de már legalább két éve állandó 
domaszéki bejelentett lakcímük 
van, vagy helyi munkáltatónál 
munkaviszonyban állnak. A pá-
lyázható ingatlan 60 négyzet-
méteres, két és fél szobás, össz-
komfortos lakás. Pályázni április 
16-ig lehet, költözni pedig május 
elsejétől tud a  nyertes fiatal pár.

RÓZSA SÁNDOR RÖSZKÉN UGRATTA A LOVÁT

„És minek is 
virradt meg?”

HÍREK
DOMASZÉKRŐL

Történelem

Történelem Fejlesztések a Kistérségben

Kétségtelen, hogy az egyik legismertebb magyar betyár, Rózsa Sándor rokonai, 
leszármazottai Röszkén éltek – olvasható a Röszke földje és népe című könyvben. 
Móricz Zsigmond regényében Rózsa Sándor a röszkei kovácshoz viszi patkoltatni 
a lovát, és a faluban ismeri meg Veszelka Juliskát.

Az 1879-es esztendő semmiképp sem múlt volna el nyomtalanul. Az európai 
nagyhatalmi viszonyok átrendeződőben voltak, megjelent Dosztojevszkijtől a 
Karamazov testvérek, Wagner befejezte a Parsifalt, Arany János pedig a Toldi 
szerelmét. Magyarország azonban arra ébredt az év március 12-én, hogy „má-
sodik” városa helyén tengernyi víz hullámzik.

Szeged végórája

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK 2014. 04. • 4. oldal



– 2007-ben többedmagammal 
alapítója és ötletgazdája voltam 
a fesztiválnak, s tudom, a kicsi-
nyes bosszúval nekem akartak 
ártani a jobboldali képviselők, de 
nem nekem, hanem Szegednek 

ártottak. Fél évtized alatt a világ 
vezető operaénekesei jöttek el 
Szegedre, a legnagyobb televízi-
ós csatornák – az Arte, a Mezzo 
és a Dunaword – mutatták be 
nemcsak a fesztivál produkcióit, 
hanem a várost is. Éveken keresz-
tül világszerte több millióan is-
merkedhettek meg így Szegeddel, 
aminek jelentős városmarketing 
hatása volt, miközben népszerű-
sítettük a kortárs operajátszást és 
fiatal énekeseket támogattunk.

A kulturális menedzser meg-
győződése, hogy a döntés előtt 

nem is tájékozódtak a fesztiválról 
a jobboldali képviselők. Különben 
tudhatták volna, hogy a 200-280 
milliós költségvetésű fesztiválhoz 
40 millióval járult hozzá a város, 
ám ez az összeg vissza is térült. 
Ennyit ugyanis el is költöttek a 
városba érkező énekesek, mene-
dzserek, operarajongók és család-
jaik a szállodákban, éttermekben 
és helyi üzletekben. 

– Ezért aki így szavazott, saját 
városa ellen voksolt. Október-
ben ugyanis uborkaszezon van a 
szegedi szállodákban, mi pedig 

ebben az időszakban éveken át 
megtöltöttük a hoteleket.

Némethné Bátyai Edina szerint 
komoly probléma, hogy az elmúlt 
négy évben rátelepedett a politika 
a kulturális életre. 

– Megg yőződésem, hog y a 
politikának és a politikusoknak 
távol kellene tartaniuk magukat 
a kultúrától és a művészetektől. 
Ez egy autonóm világ, minden 
oldal – a bal és a jobb – kulturális 
értékeit is be kell mutatni. Én a 
szabadtéri játékok vezetőjeként 
lehetőséget adtam a rendezés-

re Alföldi Róbertnek éppen úgy, 
mint Vidnyánszky Attilának, mert 
ezt tartom helyesnek. A művé-
szetben nem a pártállás, hanem 
az értékteremtés lehet csak az 
egyedüli mérce. Egy narancs-
sárga ország ugyanis egyszerre 
unalmas és félelmetes. A művé-
szeteknek az emberek hétköznapi 
problémáival kell foglalkoznia és 
nem egy idealizált világgal, ami-
ről előbb-utóbb mindig kiderül, 
hogy papírmasé.

A zér t is szomorú, hog y a 
jobboldali erőfitogtatás miatt 

távozni kényszerül az opera-
fesztivál Szegedről, mert egyre 
több külföldi egyetemista láto-
gatta az elmúlt években az igen 
színvonalas előadásokat. Ez a 
műfaj ugyanis multikulturális: 
mindenki számára érthető és 
élvezhető – mondta a kulturális 
menedzser, hozzátette azt is: ha 
felépül a lézerközpont, Szegeden 
folyamatosan 250-300 külföldi 
tudós fog majd dolgozni, csalá-
dostul. Számukra is hiányozni 
fog ez a kínálat a város kulturális 
palettájáról.

Önkormányzatunk régi álma 
válhatott valóra pár hete azzal, 
hogy uniós pályázaton elnyert 
forrásból és a falu önerejéből 
összesen 10,2 millió forintból 
megújulhat a főtéri iskolaépület, 
amelyhez sok szálon kötődik a 
falu, hisz az idősebb generációk 
e falak között sajátították el az 
emberi lét alapvető követelmé-
nyeit – mondta Kucsera Istvánné 
alpolgármester, aki szintén e fa-
lak között nevelkedett.

Én csak 1979-ig, az új iskola 
átadásáig, mindössze két évet töl-
töttem e falak között, de amikor 
belépek a már alig-alig látoga-
tott falak közé, még ma is érzem 
annak különös miliőjét, s látom, 
ahogy a vézna Dékány-bácsi, a 
pedellus rója szenesvödrével az 
osztály termeket. Szegénység 
volt, de mégis volt benne valami 
emberi! Talán jobban megbecsül-
tük azt a keveset, ami volt, és 
tudtunk örülni, hálát 
adni a többért! 
– ezt már 

Molnár Róbert polgármester nyi-
latkozta lapunknak.

Milyen munkálatokra kerül sor 
a renoválás során?

Uniós forrásból az épület résvá-
gásos alászigetelésére, vakolásá-
ra, ács- és bádogos munkálataira, 
az épület új cserépborítására, nyí-
lászáróinak cseréjére, elektromos 
hálózatának átalakítására kerül 
sor. Mindemellett saját forrásból 
kell kiviteleznünk az épület vi-
zesblokkjainak cseréjét, fűtés-
rendszerének korszerűsítését, a 
terület parkosítását és az épület 
kerítésének renoválását, amely-
hez bevonjuk a falu lakóit is és a 
közfoglalkoztatásban résztvevő 
munkatársainkat is. 

Milyen új funkcióval ruházzák 
fel a tervekből is impozánsnak 
ígérkező épületet?

- A falu névadójának, Kübeck 
Károly von Kübau gróf tisz-

t e l e t é r e  -  é s 

adózva a falu elmúlt 170 évének 
is ezzel - „Károly Ház” elnevezést 
kapja az épület, ahol rekreációs 
központot létesítünk tornaszo-
bával, két felszerelt kondi- és 
fitnessteremmel, büfével, életmód 
és egyéb programokkal.

Mikor adják át az épületet?
Terveink szerint nyárra készü-

lünk el a teljes beruházással, és 
legkésőbb szeptemberben birtok-
ba vehetik a falu lakói az igénye-
sen kialakított, modern gépekkel 
felszerelt központot.

Akkor eljöhetnek a felüdülés 
esztendei?

Ha csak ezen múlna, akkor 
minden bizonnyal – mondja mo-
solyogva -, de úgy hiszem, hogy 
társadalmunkban ennél súlyo-
sabb a helyzet. Ha nem lesz a jö-
vőben konszenzuskészség és nem 
lesz egy új kiegyezés a társadalmi 
élet vezetői és tagjai között, akkor 
építhetünk bármennyi rekreációs 
központot az országban, a lelki, 

szellemi elsivárosodottságunk 
folytatódni és egyre csak 

mélyülni fog.

Sokan a karácsonyt gondolják 
a kereszténység legfontosabb 
ünnepének, valójában azonban 
a húsvét az egyházi ünnepek leg-
jelentősebbike. A hívők ekkor 
emlékeznek arra, hogy Krisztus 
a kereszthalált követő harma-
dik napon föltámadott. Hasonló 
ünnep a zsidóknál a pészach, 
mely az egyiptomi rabságból való 
szabadulást idézi. A kivonuláshoz 
kötődik a húsvéti bárány motívu-
ma is: a zsidók bárányt áldoztak 
az exodus előestéjén. Maga Jézus 
is a pészachra időzítette az utol-
só vacsorát, így érthető, hogy a 
keresztény liturgiában ilyenkor 
számos ószövetségi elem jelenik 
meg. 

Magyar neve onnan szárma-
zik, hogy ez az a nap, amikor a 

keresztények a húsvétot meg-
előző negyvennapos böjt után 
először vesznek magukhoz húst. 
A föltámadás napja előtt van a 
nagyhét, de a húsvét határozza 
meg a pünkösdig tartó idősza-
kot is. 

A húsvét összeforrt a természet 
újjászületésének számító tavasz 
ünneplésével. A népszokások 
közül sok még az ősi, pogány 
tavaszünnepi szertartásokból 
ered. A nyúl például a termé-
kenység szimbóluma, a locsolás 
pedig eredetileg megtisztítási 
rítus lehetett. Kifejezetten Sze-
ged környéki szokás volt, hogy 
húsvéthétfőn a fiúk a lányokat a 
kúthoz vonszolták, és egy egész 
vödör vizet zúdítottak rájuk. 
Ilyesmit ma már legföljebb ha-

gyományőrző rendezvényeken 
látni, a víz helyét pedig átvette 
a kölni. A húsvéti tojás készítése 
szintén a kereszténység előtti 
időkből származik, az egyházi 
álláspont szerint a föltámadt 
Krisztust jelképezi. 

Az ünneplésen túl van néhány 
fontos történelmi esemény is, 
melyek a húsvéthoz kötődnek. 
Ilyen az írországi húsvéti felke-
lés, mely a brit kormányzat ellen 
szerveződött. Hazánkban Deák 
Ferenc húsvéti cikke jelentette a 
Béccsel való kiegyezés nyitányát. 
A Húsvét-szigetet éppen az ün-
nep napján fedezték föl 1722-ben. 
A növényeket kedvelők szintén 
tudnak példát hozni: a húsvéti 
kaktusz is e tavaszi ünnep kör-
nyékén virágzik.

HIÁNYOZNI FOG AZ ARMEL
OPERAFESZTIVÁL SZEGEDRŐL

REKREÁCIÓS KÖZPONT
LÉTESÜL KÜBEKHÁZÁN

A HÚSVÉT „TITKAI”

Kultúra

Fejlesztések a Kistérségben Néprajz

Hat év után távozik Szegedről az Armel Operafesztivál, mert a fideszes többségű 
szegedi közgyűlés úgy döntött: megvonja a 40 millió forintos önkormányzati 
támogatást a zenei fesztiváltól. A nemzetközileg is jegyzett produkció egyik 
ötletgazdáját, Némethné Bátyai Edinát ennek kapcsán kérdeztük Szeged kul-
turális életéről.

Generációk nevelését, taníttatását hosszú évtizedeken át hűséggel szolgálta a 
Kübekháza főterén álló kúriaszerű, patinás régi iskolaépület, amelynek szem-
beötlő állagromlása régóta foglalkoztatta a falu vezetőit, ám a folyamatos 
forráselvonások miatt az apró toldozgatásokon kívül átfogó rekonstrukcióra 
már nem futotta. Mindeddig.

Idén szinte a lehető legkésőbbre, április második felére esik húsvét. „Mozgó” 
ünnepről van szó ugyanis, melyet a nyugati keresztények a tavaszi napéjegyenlő-
séget követő holdtölte utáni első vasárnapon tartanak. (Az ortodox egyházban 
gyakran későbbre esik húsvét.) A kiszámítás szabályát még 325-ben határozták 
meg, és bár többen fölvetették, legyen a húsvétnak állandó napja, egyelőre 
marad a több évszázados hagyomány.

Régi iskola új funkciókkal Báránytól a kaktuszig

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK5. oldal • 2014. 04.



Az előzetes információk sze-
rint január 31-én befejeződött 
az adatok átadás-átvétele, te-
hát az első összevont szám-
lák márciusban érkeznek a 
fogyasztókhoz. A terveknek 
megfelelően haladt a munka?
A z adatok átadás-át vétele 

néhány nap csúszással ugyan, 
de megtörtént. Folyamatosan 
dolgozzuk fel az információkat, 
jelenleg az adatok áttöltését 
ellenőrizzük, illetve a számlá-
záshoz szükséges kiegészítő 
tudnivalókat vezetjük fel, me-
lyet törvényi előírások tesznek 
szükségessé. Az első számlák 
kézbesítése március végén kez-
dődik, ekkor a január és február 
hónap átlagszámláit kézbesít-
jük. Akinek problémát okoz a két 

számla együttes kiegyenlítése, 
az ügyfélszolgálatunkon kérhet 
kamatmentes részletfizetést, 
vagy a helyi tarifával hívható 
40/922-334-es ügyfélszolgálati 
hívószámon kérhet tájékoztatást.

Hogyan zajlik a számlázás és 
mérőórák leolvasása?
A szolgáltató félévente olvas-

sa le a vízmérők állását, melyet 
követően a pontos vízmérőállás 
alapján elszámoló számlát állít ki 
felhasználói részére. A következő 
leolvasás időpontjáig ezt követő-
en újra átlagszámlák érkeznek. 
Aki nem átlagszámlát szeretne 
kapni, hanem minden hónapban 
a tényleges fogyasztás alapján 
szeretné látni vízdíjszámláját, 
a mérőállást az első összevont 
számla kézhezvételét követően 

minden hónap 10-e és 20-a között 
bejelentheti. A mérőállás beje-
lentéshez előzetes regisztráció 
szükséges, mely megtehető az 
ügyfélszolgálati hívószámon, 
illetve személyesen az ügyfél-
szolgálati irodákban. A mérő-
állás ezt követően bejelenthető 
sms-ben, online és telefonon is. 
Ennek részleteiről a szolgáltató 
által januárban megküldött tájé-
koztató levélben, valamint a cég 
honlapján bővebb tájékoztatás 
olvasható. A szolgáltató honlapja 
a www.alfoldviz.hu webcímen 
érhető el.

Milyen gyakorisággal érkez-
nek a számlák? 
Az első számlákat havonta kéz-

besítjük, később egy borítékban 
három számlát továbbítunk. Fon-

tos, hogy a három átlagszámla 
közül mindig csak az adott hó-
napban esedékes számlát szük-
séges kiegyenlíteni. Az egyszerre 
postázott számlák előnye, hogy 
így előre ismert a következő hóna-
pokban esedékes vízdíj mértéke, 
így könnyebb a családok számára 
a tervezés. Arra azonban felhívom 
a figyelmet, hogy a korábbi tarto-
zásokat az előző szolgáltatónál 
kell rendezni.

A szolgáltatóváltás miatt szük-
ség van a mérőórák cseréjére?
Csak ott szükséges a mérőóra 

cseréje, ahol annak hitelesítési 
ideje lejár, vagy már korábban is 
hitelét vesztette.

Az Alföldvíz Zrt. békéscsabai 
cég, lesz ügyfélszolgálati iro-
dája a megyében?

Szeged Kistérség vonzáskörze-
tében a következő irodák érhető-
ek el személyesen: Szeged, József 
Attila sgt. 115. és Sándorfalva, Szé-
chenyi utca 24. A további irodák 
elérhetősége és nyitva tartása 
megtekinthető honlapunkon, a 
www.alfoldviz.hu portálon.

Elektronikus úton is lehet a 
számlákat rendezni, ügyeket 
intézni?
Az E-számla szolgáltatáshoz 

kapcsolódóan a számlák interne-
ten keresztül is kiegyenlíthetők, 
azonban számos online szolgálta-
tás elérhető honlapunkon, melyet 
folyamatosan fejlesztünk.

Változik a szolgáltatás minő-
sége?
A szolgáltatás minősége köz-

vetlenül - ideértve a szolgáltatott 

ivóvíz minőségét, a szennyvíztisz-
títás hatásfokát - nem változik, 
mivel ugyanazokat a vízi köz-
műveket (vezetékeket és tisztí-
tó berendezéseket) használjuk, 
amelyeket a korábbi üzemeltető, 
az ezzel kapcsolatos lehetősége-
ink tehát nem változtak. 

Ezen a területen előrelépést 
európai uniós támogatással meg-
valósuló vízellátási és csatorná-
zási beruházásokban épülő új 
berendezések jelenthetnek.

A szolgáltatás közvetett minő-
ségében, az üzembiztonságban, a 
hibák elhárításának gyorsaságá-
ban viszont a nagyobb méretből 
eredő többlet erőforrások miatti 
előrelépést reményeink szerint 
felhasználóink is hamarosan 
érzékelik majd.

Márciustól Ásotthalom, Tisza-
sziget, Újszentiván, Csengele, 
Szatymaz és Zsombó településen 
kell járatváltozásra számítani.

A Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kft. a kommunális hulladék-
tároló edények ürítési időpont-
jának változásáról a lakosságot 
előzetesen értesítette. A jövőben 
is ennek megfelelően alakul a 
szállítási rend, vagyis Csengelé-
ről keddenként, Szatymazról és 
Zsombóról szerdánként, Ásott-
halomról csütörtökönként, Új-
szentivánról és Tiszaszigetről 
pedig péntekenként hordja el a 
háztartási hulladékot a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kft. A 
társaság azt kéri a lakosságtól, 
hogy a kukákat reggel hat óráig 
helyezzék ki az ingatlanok elé, 
közvetlen az úttest melletti köz-
területre úgy, hogy az a járműfor-
galmat ne akadályozza. 

A fentieknek megfelelően 
módosul a szelektív gyűjtési 
járatnap is. A csomagolási hul-
ladékokkal megrakott sárga zsá-
kokat a cég kéthetente, minden 
páros naptári héten szállítja 
el reggel hat órától. A szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságára 
nem lehet elégszer felhívni a 
figyelmet - mondta a társaság 
ügy vezető igazgatója. Makrai 
László hozzátette, még mindig 
sokan keverik össze a szelektív 
hulladékot a háztartásival, ez 
pedig sok feladatot ró a váloga-
tóban dolgozó munkatársakra. 

A szelektíven gyűjtött háztar-
tási hulladék értékes, hiszen újra-
hasznosítható. Másodnyersanyag 
keletkezik belőle, amit újra fel 
lehet használni, például különfé-
le termékek gyártásánál - hang-
súlyozta az igazgató. A szelektív 
gyűjtéssel csökken a lerakásra 

kerülő hulladék mennyisége, 
ezáltal a hulladéklerakó élet-
tartama növekszik, így csökken 
a környezet terhelése is. 

A Szegedi Környezetgazdál-
kodási Kft. 1997-ben kezdte el a 
szelektív hulladékgyűjtési prog-
ram megvalósítását Szegeden. Az 
úgynevezett sárga zsákba papír, 
műanyag, fém és vegyes öblös 
üveg kerülhet, de ezek közül sem 
minden. Így például a koszos 
papírzsebkendőt, a tejfölös do-
bozt, az olajos fémhulladékot és 
a törött ablaküveget nem szabad 
ezekben a zsákokban elhelyezni 
-figyelmeztetnek a szakemberek.  

A sárga zsákok elszállításakor 
megszokhattuk, hogy a Kft. cse-
rezsákot biztosít. Ezek pótlására 
a jövőben is számíthat a lakosság, 
de mostantól ezek elhelyezéséért 
az önkormányzat felel. A társaság 
azt kéri a háztartásoktól, hogy 
a zsák mellé kapott öntapadós 
matricával jelezzék postalá-
dáikon, hogy igényt tartanak 
cserezsákra. Ezek terítése nem 
feltétlen az elszállítás napján 
történik, ezért nagyon fontos a 
matricák kiragasztása - emlékez-
tetett Makrai László ügyvezető 
igazgató.

További fontos információ, 
hogy a társaság a hulladékszál-
lítási közszolgáltatást akárcsak 
eddig, ezentúl is végzi hétvégén-
ként és ünnepnapokon.

Alig egy hónap múlva új épület-
be költözik Tiszaszigeten a Sze-
gedi Kistérség Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltató Központja. 
Az önkormányzat telekszom-
szédságában tavaly júliusban 
kezdődött el az ellátó építése. A 
140 négyzetméteres épület már 
megkapta a használatbavételi 
engedélyt, a dolgozók a műkö-
dési jóváhagyásra várnak ahhoz, 
hogy végre birtokba vehessék új 
irodáikat. A központ négy alkal-
mazottja korábban egy aprócska 
irodában látta el a feladatokat, 
azonban sem az infrastrukturá-
lis, sem az informatikai feltéte-
lek nem voltak megfelelőek, így 
sürgető probléma lett az iroda 
elköltöztetése - fogalmazott a 
polgármester. Ferenczi Ferenc 
elmondta, az önkormányzat saját 
forrásból ezt a beruházást nem 
tudta kivitelezni, azonban egy 
pályázati forrásnak köszönhe-
tően a közel 50 millió forintos 
építkezésnek csupán az 5%-át 
kellett állni, a költségek fenn-

maradó 95%-át a DAOP pályázat 
biztosította, amelyre a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása 
pályázott. A Szociális Szolgáltató 
Központ mintegy 200 tiszaszigeti 
lakos mindennapjait felügyeli. 
Sokaknak a napi meleg ételt 
biztosítja, az úgynevezett házi 
gondozást elsősorban a hetven 
éven felüliek veszik igénybe. A 
településen 23-an szorulnak szo-

ciális ellátásra, míg ebédkiszál-
lításra közel ötvenen tartanak 
igényt.  A szolgálatnak további két 
fő alaptevékenysége van. A gyer-
mekjóléti szolgálat a hátrányos 
helyzetű fiatalok életkörülménye-
it felügyeli. Az anyagilag nehéz 
helyzetbe került családoknak 
a szociális szolgálat munkatár-
sai többrétű segítséget tudnak 
nyújtani. A pénzügyi tanácsadás 
mellett a különböző, családok 
életét könnyítő, segítő kérvények 
beadásánál is támogatást kér-
hetnek az ügyfelek.   „A szociális 
ellátó segítésére, mint említettem 
körülbelül kétszáz tiszaszigeti 
lakos számíthat az év minden 
napján, ehhez képest a négy fő, 
aki a munkát végzi, kevésnek 
bizonyul. Szeretnénk természe-
tesen a létszámot bővíteni, de 
az anyagi feltételek sajnos nem 
adottak, ehhez újabb pályázati 
forrást kell találnunk” - fogal-
mazott Ferenczi Ferenc. 

ÚJ SZOLGÁLTATÓ A KISTÉRSÉGBEN

TÖBB KISTÉRSÉGI 
TELEPÜLÉSEN IS VÁLTOZIK
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE

ELKÉSZÜLT A TISZASZIGETI
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Szolgáltatók

Szolgáltatók Fejlesztések a Kistérségben

Januártól az ALFÖLDVÍZ Zrt. látja el a helyi víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat több telepü-
lésen is a Szegedi Kistérségben. 2014-ben 44 Csongrád megyei településen vette át a víziközmű-hálózatok 
üzemeltetését a békéscsabai központú cég, további 12 településen pedig 2015. január 01-től működteti majd 
a hálózatot az Alföldvíz. A Szegedi Kistérségben Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, 
Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó csatlakozott már a központhoz, míg Szatymaz jövő januárban kapcsolódik 
be a hálózatba. A fogyasztókat érintő gyakorlati kérdésekről Mihály Tamás értékesítési főosztályvezetővel 
beszélgettünk.
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Zöld sarok

AZ ÉV ROVARA
A Magyar Rovartani Társaság 

az év rovarának a földi poszméhet 
(Bombus terrestris) választotta. 
Ezzel azonban nem csak a fajra, 
hanem általában a poszméhek 
hazai képviselőire szeretnék a 
figyelmet ráirányítani, életmódju-
kat, jelentőségüket és természet-
védelmi helyzetüket szélesebb 
társadalmi közönséggel meg-
ismertetni.  Magyarországon a 
poszméheknek 34 faja fordul elő. 
A poszméh nemzetség fajai közül 
a leggyakoribb a földi poszméh. 
Zömök, bundás testű, kereszt-
sávok kal díszített fullánkos 
hártyásszárnyúak. A méhek és a 
darazsak rokonai, azonban azok-
nál sokkal türelmesebbek, ritkán 
támadnak emberre. Igen haszno-
sak, hiszen gazdasági növénye-
ink beporzásában részt vesznek. 
A virágpor gyűjtésében fontos 
szerepet kap a dús testszőrzet, 
amelyre a virágpor jól rátapad, 
amit a méh a lábán lévő ún. kefe 
segítségével fésül össze, és tesz 
a kosárba. A kosár a lábszár egy 
kiszélesedett, lapos része, amin 
hosszú, merev szőrök találhatók. 
A dús testszőr nemcsak a pollen-
gyűjtésben, de a hőszigetelésben 
is szerepet kap. Hideg kora tava-

szi napokon, hűvös területeken 
is aktívak maradnak, szemben 
más hártyásszárnyúakkal. A földi 
poszméh nem ás üreget magá-
nak, általában más élőlény által 
lakott üregeket, odvakat foglal el. 
Farakásban, elhagyott madárfé-
szekben, pockok, egerek ürege-
iben gyakran megtelepszik, de 
szívesen elfogadja a deszkából 
készült faládát (kaptárt) is, ame-
lyet a kert egy védettebb zugában 

helyezhetünk ki. A megtelepedést 
segíthetjük, ha a ládába elhagyott 
madárfészek anyagot, vagy egér-
fészket teszünk. Gazdagon virág-
zó, jó mézelő növények kertbe 
ültetetésével biztos a siker! Ugyan 
még sok poszméhfaj állománya 
stabilnak tűnik hazánkban, de 
több, mint 10 faj védett lett a meg-
ritkulásuk miatt. Leggyakoribb 
veszélyeztető tényező a megfelelő 
élőhelyek beszűkülése, a folya-
matosan üzemelő méhlegelők 
megfogyatkozása. A mezőgaz-
dasági területeken sokszor még a 
szegély zónákban sincs elegendő 
mézelő növény, ami a poszméhek 
fennmaradását biztosíthatná.

AZ ÉV EMLŐSE
Az idei évben először hirdette 

meg a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um által életre hívott „Vadonleső 
program” az Év emlőse rendez-
vénysorozatot. Ennek keretében 
lehetőség nyílik a hazánkban 
őshonos és gyakori keleti sün 

(Erinaceus roumanicus) megis-
merésére. Emellett kiváló alka-
lom felhívni a figyelmet a sünök 
védelmének lehetőségeire. Igen 
népszerű faj, de sajnos egyedei 
nagyon nagy számban válnak a 
közlekedés áldozatává. A keleti 
sün védett, természetvédelmi 
értéke 25 000 forint. Ezzel a 
fajjal egy korábbi számban már 
bővebben megismerkedhettek a 
kedves olvasók.

AZ ÉV ROVARA ÉS EMLŐSE

A nyár óta hazánkban dolgozó 
Juan Carlos Pastor kinevezése 
telitalálat volt a Pick Szeged ré-
széről. A spanyol férfi kézilabda-
válogatottal 2005-ben világbaj-

noki címet szerzett szakember 
vezetésével a magyar ezüstérmes 
eddig kiváló szezont produkál. A 
szegedi csapat a bajnokságban 
és a Magyar Kupában is beju-

tott az elődöntőbe, míg az EHF-
kupában a legjobb nyolc közé 
került. Emellett a Pick szeptem-
bertől február 26-ig klubrekordot 
jelentő huszonnyolc mérkőzéses 
győzelmi sorozatot épített fel. A 
Pastor mester által kitalált és a 
Valladolidnál, valamint a spanyol 
válogatottnál is eredményesen 
működő játékrendszerről kide-
rült, hogy Szegeden is eredmé-
nyesen alkalmazható. A precíz 
és feszes védekezésre épülő já-
tékban mindenkinek megvan a 
saját feladata, és ami még nagyon 
lényeges, a játékosok hisznek 
benne. A télen érkező bosnyák 
válogatott Prce és a svéd világ-
klasszis Källman számára sem 
volt ismeretlen ez a filozófia, így 

a beilleszkedésük a vártnál is 
gyorsabban ment.

A Pick Szeged még egy ki-
váló játékost köszönhet Pastor 
edzőnek, Balogh Zsoltot. A 25 
esztendős jobbátlövő már lassan 
két éve tagja a csapatnak, ám az 
első idényében csak kiegészítő 
feladatokat kapott. A spanyol 
szakember azonban látott benne 
fantáziát, Balogh pedig élt a biza-
lommal, hiszen már hónapok óta 
kiváló formában kézilabdázik. 
Komoly érdemei voltak több EHF-
kupa mérkőzés megnyerésében, 
valamint a csurgói idegenbeli 
bajnokin is ő volt a Pick nyerő 
embere a szintén kiválóan játszó 
Larholm mellett. A magyar válo-
gatottból méltatlanul mellőzött 
balkezes játékost azonban feb-
ruárban a Tatran Presov elleni 
idegenbeli mérkőzésen utolérte 
a balszerencse - illetve egy szlo-
vák láb - és súlyos térdsérülést 
szenvedett, ezért többek között 
az alapszakasz első helyről döntő 

veszprémi csúcsrangadón sem 
szerepelhetett. Szakemberek 
szerint a bombaformában lévő 
Balogh okozhatott volna kelle-
metlen meglepetést a bajnoki 
címvédőnek …

Az idei mérleg eddig pozitív. 
A Pick Szeged a korábbi évekkel 
ellentétben a bajnokságban csak 
egyetlen mérkőzésen veszített 
pontot , az MKB-MV M Vesz-
prém csak a jobb egymás elleni 

eredménynek köszönhetően 
zárt az alapszakasz élén. Zubai 
Szabolcsék már a tavaszi hajrára 
készülnek, a bajnoki elődöntőre, 
az MK négyes döntőre, valamint 
az EHF-kupa negyeddöntőre. 
Áprilisban és májusban pedig 
választ kapunk arra a kérdésre, 
hogy a Juan Carlos Pastor ál-
tal megálmodott menü ízlik az 
ellenfeleknek, vagy a torkukon 
akad.

A Csongrád megyei II. osztá-
lyú labdarúgó bajnokságban is 
megkezdődött a tavaszi idény. Az 
őszi szezonban első Mindszent 
óriási fölénnyel áll a tabella élén, 
így nagy meglepetés lenne, ha 
az eddig tizenhat győzelmet és 
egy döntetlent elérő együttes a 
nyár elején nem ünnepelhetné 
bajnoki címét. A még feljutást érő 
ezüstéremért viszont nagy harc 
várható a következő szűk három 
hónapban  Deszk (2. helyen áll a 
bajnokságban, 40 pont),  Bordány 
(3., 36 pont) és Tiszasziget (4., 31 
pont) között. Az első tavaszi rang-
adón a Deszk került lépéselőnybe, 
hiszen Zeljko Pranjko tanítványai 

Katona Zsolt duplájával hazai 
pályán 2-1-re legyőzték a bor-
dányiakat. A deszkiek sorsolása 
azonban nem tűnik könnyűnek, 
hiszen a Mindszenttel és a Tisza-
szigettel is idegenben játszanak. 
Ezzel szemben viszont a Bordány 
a szezon második felében a hátra-
lévő összes nehéz riválisát hazai 
pályán fogadhatja, ezért nem 
reménytelen vállalkozás a hát-
rány ledolgozása. A három csapat 
közül a tiszaszigetiek várhatják a 
legkedvezőtlenebb helyzetből a 
folytatást. Az, hogy lesz-e a jelen-
legi negyedikből nevető második, 
legkésőbb az utolsó fordulóban, 
június 14-én kiderül.

EDDIG BEVÁLT A PASTOR-FÉLE RECEPT

KISTÉRSÉGI 
CSAPATOK
PÁLYÁZNAK A
MEGYE 1-RE

Sport

Sport

A Pick vezetősége a nyáron bátor döntést hozva egy igen nagy tapasztalattal 
bíró, európai hírű séfet hívott a szintén nagyon elismert szegedi konyhába. 
Az alapanyagra eddig sem lehetett panasz, ám a spanyol Juan Carlos Pastor 
által kitalált menüsorhoz még hiányzott néhány hozzávaló. Az Ilyés Ferenccel, 
Parrondóval, Vranjessel és Mindegiaval, majd Prcevel és Källmannal erősítő 
együttes tavasszal nagy dolgokra lehet képes.
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Oktatás

OktatásKözélet

Mi váltotta ki ezt a kísérlete-
ző kedvet? A nyelvtanuláshoz 
elengedhetetlen egy jó szótár 
és ennek ügyes használata. A 
gyerekszótárak szóanyaga a kor-
osztálynak megfelelő szavakat, 
kifejezéseket tartalmazza, tele 
érdekes és fontos tudnivalóval 
az adott nyelvterületről, hiszen 

az országismeret is fontos része a 
nyelvtudásnak. A szótárhasznála-
ti kompetencia fejlesztése a Nem-
zeti Alaptantervben is szerepel, 
kiegészülve azzal a felismeréssel, 
hogy ez nemcsak a nyelvtanárok 
feladata. Összefogott tehát az is-
kola lelkes pedagógus csapata 
és a szegedi székhelyű, (orszá-

gosan vezető szerepet betöltő) 
elsősorban szótárakat szerkesztő 
kiadó munkatársa, Gyáfrás Edit 
lexikográfus. 

Először a tanítók és a tanárok 
kaptak módszertani segítséget 
ahhoz, hogy hogyan lehet a tanu-
lókat lépésről-lépésre bevezetni a 
lexikonok, valamint a kimondot-

tan a gyerekeknek szerkesztett 
szótárak rejtélyes világába. Majd 
a tanítási órákba beépítve gya-
korolták a tanultakat. A leglelke-
sebb, legérdeklődőbb diákokkal 
Gyáfrás Edit külön is foglalko-
zott. Tudásukat, kombinációs 
készségüket a péntek délutáni 
vetélkedőn mérték össze a 2-3 
fős csapatokba verbuválódott 
diákok. A dobogós helyezette-
ket a kiadó természetesen az 
adott korosztálynak megfelelő 
idegennyelvi kiadványokkal ju-
talmazta. 

Nem lehet szavakba foglalni 
azt az érzést, amikor a pedagó-
gus láthatja munkája gyümöl-
csét; azt, hogy diákjai élvezettel 
tudják alkalmazni az átadot-
takat. Ráadásul ismét megbi-

zonyosodtunk arról, hogy itt a 
Béke utcában olyan tanítók és 
tanárok dolgoznak, akik képe-
sek összefogni egy új, s egyben 
eredményes út megtalálása ér-
dekében.

A jelentkezők között volt kis-
mama, civil szervezet vezetője, 
őstermelő, közfoglalkoztatott és 
munkanélküli is. A képzés egyik 
célja volt, hogy bemutassa, miként 
lehet egy kistelepülésen a meg-

lévő képességekre, szaktudásra 
építve sikeres életstratégiát kidol-
gozni. Kecsegtető lehetőségként 
ismerhették meg a résztvevők az 
önfoglalkoztatóvá válást. Ehhez 
természetesen szükség van a si-

keres vállalkozás működtetésé-
hez nélkülözhetetlen ismeretekre. 
E tudás átadása a hölgyek aktív 
bevonásával valósult meg kis-
csoportos munkavégzés, egyéni 
és páros feladatok megoldása, 
tesztek kitöltése, prezentációk 
és esettanulmányok bemutatása 
során. Álláskeresési technikákat, 
az önéletrajzírás és a sikeres ál-
lásinterjú fortélyait is megismer-
hették a jelentkezők. 

A képzés egyik tanulsága a 
résztvevők szerint az, hogy vál-
toztatni soha nem késő. A sike-
res változtatás kulcsa pedig az 
ismeretek folyamatos bővítése, 
a képességek fejlesztése és nem 
utolsósorban a célok pontos meg-
határozása

A tanfolyam szakmai részének 
lebonyolítását Dr. Laczkó Zsu-
zsanna, a budapesti Esély Labor 
Egyesület vezetője vállalta, aki 
több évtizedes gyakorlattal ren-
delkezik a témában. 

A NEA-KK-13-SZ-0273 azono-
sítószámú program az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő közreműködé-
sével valósult meg.

Az a közösség lehet sikeres, 
amelyik képes támogatni, el-
ismerni és köszöntet mondani 
azon tagjainak, akiknek tehetsé-
gével, munkájával ez a város fej-
lődik és gyarapszik. Klebersberg 
egyszer azt mondta: „Szeged ere-
je a szétszórt erők egyesítése.” De 
a szétszórt erők egyesítéséhez 
közös értékek és közös célok kel-
lenek. Köszönöm a Szegedért 
Alapítványnak, hogy az elmúlt 25 
évben ezeket, a mi közös szegedi 
értékeinket képviselte és őrizte 
– mondta Botka László, majd Sze-
ged város emlékplakettjét adta 
át az alapítvány soros elnökének, 
Tajti Péternek. 

A kuratórium döntése alapján 
az idén a fődíjat – Lapis András 
szobrászművész Szeged Múzsá-
ja című kisplasztikáját – Fekete 
Gizi Jászai-díjas színművész 
vehette át. Az alapítvány társa-
dalmi-állampolgári kuratóriuma 
a Debreczeni Pálról elnevezett 
elismerését Muszka Dánielnek, 
a szegedi informatikatörténeti 
múzeum létrehozójának ítélte 
oda. A tudományos kuratóri-
um Szőkefalvi-Nagy Béla-díját 
Jancsó Gábor orvosprofesszor, 
a művészeti kuratórium Gregor 
József-díját pedig Kosztándi Ist-
ván hegedűművész vehette át a 
gálaműsor keretében. 

ÚTTÖRŐ „BÉKEUTCÁSOK” 

RÖSZKEI KÉPZÉS HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ NŐKNEK

FEKETE GIZI
A SZEGEDÉRT
ALAPÍTVÁNY
IDEI FŐDÍJASA

Ki merné gondolni, hogy péntek délután, egy hosszú munkahét után, közel 
70 nebulót lehet lelkesíteni arra, hogy egy vetélkedőn önként vegyen részt? 
Bizony így történt ez a Béke Utcai Általános Iskola 4.-es, 5.-es és 6.-os, angolt 
és németet tanuló diákjaival, akik az általános iskolások közül első alkalommal 
március 21-én vetélkedtek szótárhasználatban.

Sikerrel zárult a közelmúltban az a képzés, melyet a Röszkei Kaláka Egyesü-
let szervezett egy pályázat segítségével. Az Esélyegyenlőség megteremtése 
munkanélküli nőknek távmunka és vállalkozási ismeretek elsajátításával című 
programban 12 hölgy vett részt.

Huszonötödik alkalommal adták át az 1879-es nagy-
árvíz 135. évfordulóján a Szegedi Nemzeti Színházban 
a Szegedért Alapítvány díjait. A gálaműsor részt-
vevőit és a díjazottakat Botka László polgármester 
köszöntötte. 

Recept

Hozzávalók 2 rúd kalácshoz:
90 dkg liszt
4,5 dkg élesztő
3 db tojássárgája
2 db tojásfehérje
3 evőkanál olaj
1 teáskanál só
3 evőkanál porcukor
2 evőkanál kakaópor
fél dl tej
 szükség szerint tej a tészta 
összeállításához

A kalácstészta lekenéséhez: olaj
A kalács lekenéséhez: 

1 db tojássárgája, kevés tej
Elkészítés
Az élesztőt cukros tejben fel-

futtatjuk, majd összedolgozzuk a 
liszttel, a tojássárgával, a tojásfe-
hérjével, a sóval és annyi langyos 

tejjel, hogy közepes keménységű 
kelt tésztát kapjunk. Amikor már 
egyenletes, szálas a tészta, bele-
dolgozzuk az olajat is.

A tésztát megfelezzük. Az egyik 
marad fehéren. A másikba bele-
dagasztjuk a tejjel összekevert 
kakaót. Jól kidolgozzuk, és külön 
edényben mindét tésztát duplá-
jára kelesztjük.

A megkelt tésztákat, a kakaó-
sat és a világosan hagyottat is 4 
részbe vágjuk. Mindegyik tésztát 
téglalap alakúra kisodorjuk, olaj-
jal lekenjük.

A világos, megkent tésztára 
ráfektetünk egy kakaósat. Sod-
rófával rásodorjuk, hogy összeta-
padjon, majd feltekerjük, mint a 
bejglit. Minden másodiknál alul 

van a kakaós és rajta a sárga. A 
következőnél sárga alul, rá a ka-
kaós lap.

2-2 rudat összefonunk, sütőpa-
pírral bélelt tepsibe helyezzük. Új-
ból kelesztjük, míg a tepsit kitölti.

A tejet a tojássárgájával ösz-
szekeverjük és a kalácsunkat 
lekenjük. Előmelegített sütőben 
180 fokon megsütjük, ha barnulna, 
fóliával a tetejét letakarjuk.

Forrás: mindmegette.hu

FONOTT SELYMES KAKAÓS KALÁCS

Utak a munka világába
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