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Több száz Közösségi kert
új állás Makkosházán
Szegeden A közösségi kertek 20

Munkahelyteremtés

Az elmúlt hónapokban 400 új álláshely jött létre
Szegeden

százalékban a kertészkedésről, 80 százalékban
pedig a közösségépítéséről
szólnak.

3. oldal

Közösség

Értékelnek a
polgármesterek
A kistérség 12 településének polgármesterét kértük meg, hogy értékeljék az eltelt 4 évet.
8. oldal

Kitekintő

4-7. oldal

Botka László:
A szegediek nem

Interjú

vevők a demagógiára

A város többet érdemel félállású polgármesternél
Ön sok választási kampányt
élt már meg politikai pályafutása során. Milyennek látja a mostani, Szegeden zajló
ön kor má ny zati vá lasztási
kampányt?
Alig egy hét alatt több mint 10
ezer szegedi támogatta aláírásával a jelöltségemet, amit nagyon
köszönök! Ez a bizalom és támo-

gatás felülmúl minden korábbi
eredményt. Amikor például magasan megnyertem a polgármester-választást, egy hónap alatt
körülbelül 14 ezer ajánlószelvény
jött össze. Az rendkívül biztató,
hog y most eg y hét alatt g yűlt
össze 10 ezer aláírás. Rengeteg
lakossági találkozón vettem részt,
és azt tapasztaltam, hogy a sze-

gediek békés, nyugodt építkezést
akarnak. A szegediek nem vevők
arra az elképesztően felelőtlen
demagógiára, amit a Fidesz előad
a kampányban – iszonyatosan
sok pénzért.
Tény, hogy a fideszes kihívója szinte naponta bombázza
pártújságokkal a szegedieket,
és nem számít a pénz, ha hir-

Közlekedés

Egy normálisan működő demokráciában azonnal elzavarnák azt a
kormányt, amely pártállás alapján tesz különbséget települések vagy
lakosság között. Mert itt valóban felmerül a kérdés, hogy a jövőben
azt a választópolgárt is büntetni fogják, például lekapcsolják nála a
villanyt vagy más szankciók lesznek, aki nem a Fideszre szavazott?
2010-ben ugyanezt a szöveget adták elő, de ennek nem dőltek be
a szegediek – mondta lapunknak adott interjújában Botka László
szegedi polgármester.
detni akarja magát újságban,
óriásplakáton, buszmegállóban. Az is tény, hogy már sok
mindent ígér t a k ihívója a
kampányban. Véleménye szerint mennyire megalapozottak
a fideszes ígéretek?
Ez a negyedik olyan választás,
hogy a Fidesz-központ lecseréli a
helyi fideszes csapatot, és jön egy

Vállalkozás

egyébként a Fideszhez ezer szállal köthető polgármesterjelölt,
aki közli, neki semmi köze sincs
a Fideszhez, főleg nincs semmi
köze az elmúlt 4 év felelőtlen szegedi fideszes politizálásához, és
próbálja magát civil jelöltként
feltüntetni. Ez most sem és a korábbi választásokon sem jött be a
Fidesznek. Azt tapasztalom, hogy

a szegediek szemében ez továbbra is hiteltelen. A Fidesz kampányának két fő üzenete van. Az
egyik az, hogy a Fidesz-kormány
felvirágoztatta Magyarországot,
miközben én tönkretettem Szegedet. Ezzel az a probléma, hogy
ennek még a saját számaik is ellentmondanak.

Folytatás a 2. oldalon

Két hónap alatt közel 400 új munkahely

Teljessé vált a város Szegeden könnyebb
új trolibuszflottája elhelyezkedni

A tizenhárom új, alacsonypadlós járműből álló trolibuszflotta utolsó három
tagja is megérkezett Szegedre szeptember első napjaiban, ezzel teljessé vált a
város új járműflottája. A korszerű, alacsonypadlós járművekből 11-et az európai
unió fizetett, kettőt pedig Szeged önkormányzata, mint önrészt tett hozzá.
Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében Szeged város összesen 13 új,
alacsonypadlós trolibuszt rendelt
2011 januárjában a tendernyertes
Ikarus–Škoda Konzorciumtól –

amelynek tagjai a székesfehérvári
Magyar Trolibusz Kft. és a csehországi Plzen városában működő
Škoda Electric a. s. – egyenként
800 ezer eurós, azaz nagyjából
228 millió forintos áron.

Az Ikarus-Škoda Tr187.2-es troli
prototípusának gyártása tavaly
márciusban kezdődött. Az új járművek karosszériáját a Magyar
Autóbusz Kft. gyártotta le Magyarországon, a villamos berendezés
beszerelésére és beüzemelésére a
cseh partnernél került sor.
A z elkészült Ikarus-Škoda
trolibusz prototípusa 2013. július 31-én érkezett Szegedre. Az új
trolibusz kategóriájában a legmagasabb színvonalat képviseli; a járművek 100 százalékban
alacsony padlósak, csuklósak,
18,75 méter hosszúak, 2,55 méter
szélesek és 124 utast szállítanak.
Klímaberendezéssel szerelték fel
a vezetőfülkét és az utasteret is.

Folytatás a 2. oldalon

az országos átlagnál

A Dow Seeds növénynemesítő telepének megnyitásával szeptember elején
640-re nőtt azoknak a munkahelyeknek a száma, amelyek az elmúlt években
az ipari logisztikai központban jöttek létre. A 600 milliós beruházást Botka
László polgármester avatta fel. A városvezető nemrégiben adta át a Telenor
150 új munkahelyét, egy szoftverfejlesztő cég pedig bejelentette, 200 új munkahelyet hoz Szegedre.
Folyamatosan és jelentősen nő
az új szegedi munkahelyek száma.
A Tisza-parti városban már eddig
is könnyebb volt az országos átlagnál munkahelyet találni: míg
hazánkban százból minden nyolcadik ember keres állást, addig
Szegeden százból csak hatan.
Európai Uniós támogatással,
összesen 600 millió forintos
beruházással készült el a Dow
Seeds világcég növénynemesítő
állomása a Budapesti úton talál
Folytatás a 2. oldalon
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Interjú

Botka László: A szegediek
nem vevők a demagógiára



Folytatás az 1. oldalról
Ha megnézzük a munkanélküliségi adatokat, láthatjuk,
hogy miközben országosan 8-9
százalékos a munkanélküliség,
addig ez Szegeden nem éri el a 6
százalékot. A környező fideszes
vezetésű városokban, Hódmezővásárhelyen viszont 11, Mórahalmon pedig 14 százalékos a
munkanélküliség. Az is tény, hogy
az elmúlt években a 300 milliárd
forintnyi európai uniós fejlesztési
forrással magasan Szeged lett
az első a magyarországi nagyvárosok rangsorában. A Fidesz
kampányának másik fő üzente,
hogy rádöbben a fideszes polgármesterjelölt, hogy az emberek
jelentős része elszegényedett. Ez a
Fidesz politikájának következménye: elvették a rokkantnyugdíjat,
lecsökkentették a közmunkások
bérét, bevezették az igazságtalan
egykulcsos adót, több mint har-

minc új adóval terhelték az embereket, 27 százalékos áfát vezettek
be, mely a legmagasabb a világon. Amikor a Fidesz-kormány
minden intézkedése a legmagasabb jövedelmű tíz százalékot
támogatja, míg az emberek döntő
többségének életkörülményeit,
életszínvonalát csökkenti, akkor nem kell csodálkozni, hogy
családok élnek rendkívül nehéz
helyzetben. Azt is tapasztaltam,
hogy amikor krumpli osztással
próbálja a fideszes polgármesterjelölt a szociális érzékenységét felmutatni, azt cinikusnak és
megalázónak tartják az emberek.
És mit vállal, mit ígér Botka
László a jövőt illetően a szegedieknek?
Természetesen elkészült a
programunk az elkövetkező évekre. Építkezni fogunk. Azt a fajta
nyugodt, összefogáson alapuló
építkezést szeretnénk Szegeden,

ami az elmúlt évekre is jellemző
volt. Magasra tettük a lécet a 300
milliárd forintnyi fejlesztéssel,
de az a célunk, hogy a következő
években is ezt a nagyságrendet
érje el Szeged európai uniós támogatásként. Amikor megnéztük az összehasonlító adatokat,
hogy a különböző városok hogyan
szerepeltek a beruházásaikkal,
fejlesztéseikkel és munkahelyteremtésükkel az elmúlt években,
óriási különbségeket találtunk
a települések között. Ebben a
rangsorban Szeged toronymagasan vezet, de hangsúlyozom,
nem lehet összefüggést találni
a polgármester pártállása és a
város szereplése között. Két dolog kell ahhoz, hogy egy város
folyamatosan fejlődjön és elnyerje
az európai uniós fejlesztési forrásokat: egyrészről egy jól végiggondolt fejlesztési stratégia
– amelynél a legfontosabb beru-

Polgármester félállásban a püspökség alkalmazottjaként?
Kothencz János hivatalosan is bejelentette, hogy fél állásban kíván Szeged polgármestere lenni. Ezzel
az ötletével nyilván plusz pontokat szeretne szerezni a választóknál, Azonban szinte elképzelhetetlen,
hogy Magyarország egyik legnagyobb városát másodállásban el lehetne vezetni, mint ahogy az is, hogy
Szeged polgármesterének a püspökség legyen a munkáltatója.

Még ígérni sem tud
Kothencz János semmi mást nem ígért, csak megismételte
a baloldal elképzeléseit, terveit. (Széchenyi tér, uszoda, ELI tudáspark, stb). Szerinte Szeged csak akkor juthat pénzhez, ha
fideszes lesz. Azonban az elmúlt években a jelenlegi városvezetés
konkrétan 300 milliárdot hozott Szegednek úgy, hogy a város
nem volt kormánypárti. A pénzekről nem a kormány, hanem az
unió dönt, ott pedig senkit sem érdekel, hogy milyen színekben
nyerte meg a választásokat!

Közlekedés

házások esetében azt is be tudjuk
bizonyítani, hogy nem lokális,
partikuláris érdekeket szolgál a
megvalósulása, hanem egy régió
felzárkózását segíti; ezt az elmúlt
években sok beruházásunknál
sikerült bebizonyítani –, másrészről pedig ahol az a szemlélet
van, hogy nem a pártállás, világnézet számít, hanem ha bárki,
akár cégek, intézmények bármit
is fejleszteni akarnak, azt városi
érdeknek tartjuk. Ez jellemezte
Szegedet az elmúlt időszakban.
Jelzem, miközben az országban
csökken a valós munkahelyek
száma – nincs olyan hét, hogy ne
hallanánk nagyobb gyárbezárásokról, több ezer fős elbocsátásokról, elegendő csak a komáromi
Nokiára vagy a Magyar Telekomra
gondolni –, addig Szegeden csak
az elmúlt hetekben több munkahelyteremtő beruházást tudtunk köszönteni. Az NNG a világ
egyik vezető navigációs szoftverfejlesztő cége bejelentette, hogy
200 embernek ad munkát az új
beruházásával. Pár napja a 640.
új munkahelyet köszönthettük
abban a 45 hektáros városszéli
ipari, logisztikai központban,
ami néhány éve még repceföld
volt. Ugyanakkor megjegyzem,
közel sem vagyok elégedett az
eredményekkel, tisztában vagyok
a problémákkal. Ezeket viszont
nem a várospolitika, hanem a
felelőtlen kormányzati politika
okozta. Ennek ellenére azt tudom
mondani, hogy minden szegedi
büszke lehet arra, hogy fejlődött
a városa az elmúlt években, és így
lesz ez a jövőben is.

Az a Fidesz központi üzenete a
kampányban az egész országban, nem csupán Szegeden,
hogy csak a kormány támogatásával fejlődhet az adott
település. Mit gondol erről?
Ha egy adott településen nem
a Fidesz g yőz, akkor annak
a lakóit bünteti a kormány?
Milyen politikai rendszer ez?
Először is szögezzük le: Magyarországon a fejlesztések kizárólag európai uniós forrásokból
valósulnak meg európai uniós
pályázatokkal és európai uniós
eljárási renddel, szabályokkal.
Ráadásul a januárban elkezdődött új, uniós költségvetési ciklusban a források egy részét már
elosztották a települések között,
így kapott Szeged 32 milliárd,
a Szeged környéki kistelepülések pedig 25 milliárd forintot.
Ez nem azt jelenti, hog y csak
ennyi pénz fog hozzánk érkezni a következő években, hanem
hogy a 32 milliárd lakosságszám
alapján automatikusan jár, így
ez már megvan városfejlesztési

célokra. Mint ahogy a 300 milliárd forintnak is csak egy része
volt önkormányzati beruházás, a
többi egyetemi vagy más intézményi, illetve céges fejlesztés volt.
Magyarországon tehát kizárólag
európai uniós forrásból történnek
a fejlesztések a településeknél,
önkormányzatoknál, intézményeknél, cégeknél. Egy kivétel
van: a stadionépítés, mert azokat valóban a magyar adófizetők
pénzéből húzzák fel. Elvi szinten
pedig azt tudom mondani a kérdésre, hogy egy demokráciában
elképesztő egy ilyen mondat. Egy
normálisan működő demokráciában azonnal elzavarnák azt a kormányt, amely pártállás alapján
tesz különbséget települések vagy
lakosság között. Mert itt valóban
felmerül a kérdés, hogy a jövőben
azt a választópolgárt is büntetni fogják, például lekapcsolják
nála a villanyt vagy más szankciók lesznek, aki nem a Fideszre
szavazott? 2010-ben ugyanezt a
szöveget adták elő, de ennek nem
dőltek be a szegediek.

Vállalkozás

Teljessé vált a város Szegeden könnyebb
új trolibuszflottája elhelyezkedni

az országos átlagnál



Folytatás az 1. oldalról
A trolik önjárók, azaz meghibásodás vagy áramszünet esetén akár 7 kilométert is képesek
megtenni felső vezeték nélkül,
a legkorszerűbb lítiumionos
akkumulátorok segítségével. A
szegediek szavazatai alapján az
új járművek színe piros lett.

Korszerű és kényelmes
Szerződés szerint eredetileg az új járműveket 2011 novemberében
kellett volna átadni. Ám a közgyűlésből néhány fideszes képviselő és az SZKT fidesz-jobbik által kinevezett vezetője többször
is feljelentette a városvezetést. Húsz hónapba telt, hogy minden
létező hazai és európai szervezet megállapítsa: Szeged városa
törvényesen járt el, ha nem akadályozták volna a beszerzést a
modern alacsonypadlós járművek 20 hónappal korábban a szegediek szolgálatába állhattak volna.


Folytatás az 1. oldalról
ható Szegedi Ipari Logisztikai
Központban. A Dow Seeds Hungary Kft. egy hektáros terülten
közel 3300 négyzetméteres növénynemesítő állomást épített fel,
amelyben a jövőben huszonegy
növényvédelmi kutató és segítői
dolgoznak majd.
– Szeged számára megtiszteltetés és öröm, amikor egy világcég
beruházása helyszínéül városunkat választja. Szeged a lehetőségek és esélyek városa. Ezt szimbolizálja a mostani befektetés,
munkahelyteremtés is – mondta
a megnyitón Botka László.
A városvezető elmondta, az ipari logisztikai központ 45 hektá-

ros területét alig tíz évvel ezelőtt
kapta meg az államtól Szeged.
Ez a terület ugyanis valaha egy
városképi jelentőségű, hatalmas
repceföld volt.
– Azzal a céllal kezdtük el ezt
a hatalmas beruházást, az infra-

struktúra kiépítését, hogy Szeged
európai szintű ipari logisztikai
központját hozzuk létre. Jelen
pillanatban a Dow Seeds új munkahelyeivel együtt már 640-en
dolgoznak ezen a 45 hektáros
területen.
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Közélet

Több kilométer út, járda árát

„mutyizta el” a jobboldal
Négy év alatt 2 milliárdos kárt okozott a városnak a Fidesz-Jobbik mutyikoalíció
azzal, hogy 2010-ben leváltották a városi cégek vezetőit, majd saját embereiket
ültették oda, akik indokolatlan költekezésbe kezdtek – jelentette ki Solymos
Lászlón alpolgármester.
Az önkormányzati ciklus végén
mérleget készített a város vezetése, ebből többek között az is
kiderül, igencsak sokba került a
szegedieknek az, hogy a Fidesz a

felajánlott együttműködés helyett
mutyikoalíciót hozott létre a helyi
jobbikos politikussal.
2010-ben egy gyors huszárvágással azonnal leváltották a jól mű-

ködő városi cégek vezetőit, helyükre mindenféle szakértelem nélkül
rokonokat, barátokat, pártkatonákat állítottak. A személycserékkel
azonnal 100 milliós kárt okoztak
a városnak. Az ámokfutás folytatódott. A felkínált alpolgármesteri
funkciókat visszautasítva maguk
közül tanácsnokokat neveztek ki:
Póda Jenő, Hűvös László, Gyimesi
Kálmán és Kalmár Ferenc négy év
alatt havi 200 ezer forintot vett fel
– a semmittevésért. A várost eközben igyekeztek a bizottságokon
keresztül saját érdekeik szerint
irányítani.
– A jobboldali mutyik több esetben az egész országban kiverték a

biztosítékot. A szabadtéri játékok
vezetőjének mondvacsinált indokokkal való eltávolítása bejárta a
hazai sajtót. Kohári Nándor és Haág Zalán saját barátjukat akarták
pályázat nélkül a fesztiváligazgatói székbe ültetni. A városvezetésnek végül csak a kármentés
maradt: sikerült pályázat útján
új vezetőt találni a játékoknak –
mondta el Solymos László.
A négyéves ciklus talán legfelháborítóbb esete az Ifjúsági Ház
tönkre tétele és a SZIN leépítése
volt. A Fidesz-frakció éveken keresztül hagyta, hogy jelentős veszteséget termeljen a városi cég, sőt
Kohári Nándor javaslatára újabb
és újabb támogatást szavazott
meg a jobboldali többség. Végül
200 milliós vagyonvesztést követően vette a kalapját a cégvezető,
akit jelentős végkielégítéssel szeretett volna a jobboldali többség

útjára engedni. Ezt szerencsére
sikerült a városvezetésnek megakadályozni.
Az alpolgármester szerint 4 év
alatt 2 milliárd forintnyi olyan
plusz pénzt juttattak a jobboldali
képviselők az önkormányzati cégeknek, amely teljesen indokolatlan volt. Ezzel megkárosították a
szegedieket. Most pedig ugyanezek az emberek álcivil köntösbe

bújva ismét felelőtlen ígéretekkel
kampányolnak.
– Amennyiben október 12-én a
szegediektől felhatalmazást kapunk a folytatásra és a demokratikus baloldal kerül többsége a
közgyűlésben, azonnal beszüntetjük a cégeknél működő pénzszivattyúkat és a jövőben utakat,
járdákat építünk ebből a pénzből
– mondta az alpolgármester.

Tízezer szegedi semmit sem
számít a Fidesznek
A Fidesz-Jobbik mutyikoalíció egyik legbotrányosabb akciója
volt az, amikor Újrókuson biomassza erőművet akartak ráerőltetni
az ott lakókra. Hiába tiltakoztak több mint 10 ezren aláírásukkal a
terv ellen, a jobboldali szavazógépezet a szegedi családok érdekeit
semmibe véve mégis újból és újból zöld utat adott a beruházásnak.
Szerencsére pénzhiány miatt végül elhalt az erőműépítés terve.

Közélet

Munkahelyteremtés

A szegedi szegényeket
a kormány is húzza

Két hónap alatt
négyszáz új állás

Miközben a Fidesz-kormány gazdaság- és társadalompolitikája miatt az elmúlt
négy évben megsokszorozódott a segítségre szorulók száma, a Szegednek
szociális kiadásokra szánt állami támogatást negyedére csökkentette a kabinet. Míg 2010-ben közel 900 milliót, addig az idén már csak 230 milliót kap a
város erre a célra. Szeged saját költségvetéséből kétszer ennyivel „egészíti ki”
a szociális kasszát.

A szociális ellátásokra 2010ben még 895 millió 317 ezer forintot utalt át Szegednek a kabinet.
Ezt az összeget nyirbálták meg
fokozatosan negyedére négy év
alatt. Az állami támogatás ös�szege az idén éri el mélypontját, mindössze 230 millió 258
ezer forint. Az állami támogatás
drasztikus csökkenése mellett a
legnagyobb problémát az okozza, hogy az elmúlt négy évben
jelentősen megnőtt a rászorulók száma: a munkanélküliség
és a társadalmi rétegek gyors

lecsúszása eg yre több forrást
igényelne a szociális területen is.
A támogatásra szorulók legtöbbje mun k a nél k ü li, vag y
gyermekeit egyedül nevelő szülő. Szegeden jelenleg háromszázan részesülnek rendszeres

szociális támogatásban, a segély
havi összege 25 ezer 650 forint.
A bajba jutottak alkalmi szociális támogatásért fordulhatnak
az önkormány zathoz: ennek
évi összege 25 ezer forint. Ezt
jellemzően három részletben
kérik a rászorulók: legtöbbször
rezsihátralékot rendeznek belőle, gyógyszert vásárolnak, vagy
gyermekeik beiskolázásához kérnek segítséget.
A Központi Statisztikai Hivatal
szerint 87 ezer 500 forint ma a
létminimum Magyarországon. A
66 ezer forintos nettó minimálbér
ennél több mint 21 ezer forinttal
kevesebb. Hivatalosan több mint
4 és fél millió ember, a társadalom
fele él a létminimum alatt.
A KSH 2011 óta már negyedszerre sem közölte, hogy hány
százezer ember kénytelen a létminimumnál kevesebből megélni. A titkolózás feltehetően nem
véletlen.

Rendes bér helyett krumpli és a hagyma
Miközben az Orbán-kormány az elmúlt években a közmunkások
bérét 60-70 ezer forintról 47 ezerre csökkentette, bevezette a kiskeresetűeket sújtó egykulcsos adót, megadóztatta a minimálbért
és több mint 40 új adót vezetett be, a Fidesz álcivil szegedi polgármesterjelöltje most krumplit és hagymát oszt a rászorulóknak.

Egyre több új munkahely Szegeden

A munkahelyek száma, a gazdaság fejlettsége alapján Szeged a hazai kistérségek
rangsorában a legfejlettebb 10 százalékba tartozik, vetekszik az ország legfejlettebb régióival – állítja egy frissen közzétett tanulmány. Míg Magyarországon 8
százalékos a munkanélküliség, addig Szegeden alig haladja meg a 6 százalékot.
A Fidesz kormány tevékenységének következtében az elmúlt
nég y évben csökkent a valós
munkahelyek száma, több százezer ember hagyta el az országot,
nincsenek beruházások, befektetések, sőt gyakran hallani több
ezres létszámleépítésekről
Szeged viszont két hónap alatt
közel 400 új munkahellyel gazdagodott. Júliusban Botka László
polgármester avatta fel a Telenor
új ügyfélkapcsolati központját,
ahol 150 szegedi talált magának
biztos megélhetést, augusztusban pedig egy szoftverfejlesztő
világcég, az NNG jelentette be,
200 magasan kvalifikált munkahelyet hoz létre a városban. A Dow
Seeds növénynemesítő telepének
megnyitásával pedig 21 szegedi
jutott biztos álláshoz, miközben
640-re nőtt azoknak a munkahelyeknek a száma, amelyek az elmúlt években az ipari logisztikai
központban jöttek létre.
Míg jelenleg Szegeden száz
emberből hatan keresnek munkát, addig Hódmezővásárhelyen
százból 11-en, Mórahalmon 14-en,
Makón pedig 15-en állnak sorba
megélhetést biztosító állásért.
Országos összehasonlításban sincs szégyenkezni valója
Tisza-parti nagy városnak: míg

Szegeden 6 százalékos a munkanélküliség, addig Kecskeméten és Pécsen 9, Békéscsabán 10,
Debrecenben pedig még ennél
is magasabb. Vagyis pontosan
ellentétes tendenciák történnek
Szegeden, mint ami az országot
jellemzi.
– Szeged viszonylag szerencsés helyzetben van, hiszen a
városban a munkanélküliség

jóval alacsonyabb az országos
átlagnál. Ennek oka pedig az itt
található nagyszámú, jól képzett
munkaerő – mondta Botka László.
A városvezető azt is hozzá tette:
Szeged a jól képzett munkaerő
mellett azért is sikeres a befektetők körében, mert több működő
vállalkozás már bebizonyította,
érdemes a Tisza-parti városban
munkahelyeket teremteni.

Rendes bér helyett krumpli és a hagyma
A szegedi közgyűlésben az elmúlt négy évben többségben lévő
Fidesz-frakció a városi cégek birtokbavételével, majd a pénzszivattyú működtetésével volt elfoglalva. Egyetlen ötletük, javaslatuk
sem volt újabb fejlesztésre, munkahelyteremtésre. Sőt! Rendre
gátolták a beruházásokat: a több ezer munkahelyet hozó lézerközpontot például „szélhámosságnak” nevezték. Most pedig azt
próbálják Szegeden eladni, hogy itt baj van, az országban pedig
minden rendben – miközben a valóság éppen ennek a fordítottja.

2014. 09. • 4. oldal

Szegedi Kistérségi hírek
Kitekintő

Új Kübekháza tisztességből és uniós forrásokból

Kitekintő

Lélekszámában is gyarapodik Domaszék

A fejlődés útját
átívelő program kell követné Kispéter Géza

Molnár Róbert: ciklusokon

Hiányolja a politikusi előrelátást, és sokallja a politikát az önkormányzatokban
Kübekháza első embere. Molnár Róbert 12 évnyi polgármesterség után ismét
indul a tisztségért, melyet továbbra is közszolgálatnak tekint.

Pénzügyi nehézségekből kilábalva lépett a lendületes fejlődés útjára Domaszék. Kispéter Géza e lendületet szeretné megőrizni, ha ismét bizalmat kap a
választóktól. Domaszék polgármesterét először rövid visszatekintésre kértük.

3478 Ft-ot kapott a falu, amiért
eg y pizzát kólával sem adnak
már, de ezt megelőzően két hónapig egy fillért sem kaptunk.
Egyébként pedig aktív pályázók
voltunk az elmúlt 12 évben. Sorra
megújultak közintézményeink, és
valójában új falut építettünk az
uniós forrásoknak köszönhetően.
Ha visszatekint a ciklus elejére, az akkori tervekre, lehetőségekre, van-e hiányérzete?
A ciklusprogram tizenkilenc
pontjából tizenhatot megvalósítottunk. Ennek köszönhetően
egy új falu van épülőben. A járdaszakaszainkat meg kellett volna
újítanunk, de erre nem kínálkozott pályázati forrás, önerőnk
pedig nem volt. Azt hiszem egy
falu is olyan, mint egy családi
ház. Sosem lesz kész.
Az új ciklus 5 évig tart. Programjának mely elemeit tartja
a legfontosabbnak?
A z életminőség jav ítására
szeretnénk fókuszálni. Ezalatt
nemcsak munkahely-teremtésre,
szociális-érzékenységre gondolok, hanem a közösségépítésre
és azoknak az értékeknek, kincseknek az ápolására is, amelyek megtartottak bennünket itt,
Európa közepén. Kedvenc római
jogtudósom Ulpiánus. Nagy hatással volt rám a munkássága. Ő
azt mondta, hogy „Tisztességesen
élni, mást nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét.” Ezt
tartom fontosnak magamra és a
következő testületre nézve is, és
hogy közszolgálatunk ebből az

nagy megelégedésére elkészült
a kerékpárút Ásotthalom és Domaszék között, melynek Szegedig
tartó szakaszát az 55-ös főút felújításához kapcsolódóan építik
ki. A főutca is megújult, a bejáró
út már évek óta rossz állapotát
az újraaszfaltozás teljesen megoldotta. A földutak karbantartásához több munkagépet szereztünk
be, melyek évszaktól függetlenül
járhatóvá teszik külterületi útjainkat. A kultúra és a turisztika
terén is fejlesztettünk, hiszen a
közösség érdekeit, a település
élhetőségét e beruházások is
befolyásolják. A közintézmények
sem maradtak ki. Megtörtént a
bölcsőde kibővítése, az iskola és
az óvoda épületeinek korszerűsítése, informatikai fejlesztése.
Térfigyelő kamerahálózat épült
a főbb csomópontokban, ennek
köszönhetően érezhetően visszaesett a bűncselekmények száma.
Ha visszatekint a ciklus elejére, az akkori tervekre, lehetőségekre, van-e hiányérzete?
Az iskola bővítésére nem volt
lehetőségünk. A lélekszámmal
eg yütt az iskolába beiratkozó
tanulók száma is nő. A jelenlegi

Miként látja az októberben
véget érő ciklust?
Sok nehézségben volt részünk
az elmúlt években. Tizenkét éve
vagyok polgármester, és gyakorlatilag azt látom, hogy az önkormányzati rendszer folyamatos
leépítése zajlik. Jogkörök, források csorbítása, miközben arról
hallani, hogy milyen jól működik
minden. Jogászként szomorúan kell látnom, hogy nincsenek
ciklusokat átívelő, össznemzeti
programok, hanem mindent a
pillanatnyi pártérdekek határoznak meg. Nem azért választunk
vezetőket - legyenek azok bármilyen színűek -, hogy saját érdekeik
mentén politizáljanak, hanem
azért, hogy hatalmukkal, mint
eszközökkel szolgálják a közjót.
Vágyom arra, hogy egyszer ezt
megélhessem.
Mely eredményekre a legbüszkébb az elmúlt 4 évből?
Büszkeség? Semmi nem érdem,
mindinkább kegyelem. Isteni csodának tartom, hogy a tavalyi évet
úgy tudtuk átvészelni, hogy nem
csődölt be a falu. Talán tud róla,
hogy volt, amikor egy hónapra

igazságból fakadjon, mert akkor
minden más is megadatik majd
nekünk. Az alapoknak minden
esetben rendben kell lenniük.
Milyennek szeretné látni települését, az ott élők helyzetét 5
év múlva?
Churchill jut eszembe a kérdése
kapcsán, aki azt mondta, hogy a
„Politikus a következő ciklusra
gondol, az államférfi a következő
generációkra!” Hagyni kellene a
vezetőinknek, hogy a helybeliek hozzanak döntéseket a helyi
ügyekről. A pártpolitikának nincs
keresnivalója az önkormányzatokban. Én azt szeretném, ha a 12 éve
megkezdett csendes faluépítkezés
tovább folytatódhatna, amelynek
az 5 év csak megállója lesz. Így
kellene épülnie az országnak is.
Megállunk 4 vagy 5 évenként, aztán indulunk tovább a már évekkel
ezelőtt megkezdett úton. Ha így
teszünk mi kicsik itt lent, és a nagyok odafönt, sok jó gyümölcsöt
teremnénk, amelyekből jutna még
a jövő generációk számára is.

A ciklus elejét anyagi nehézségek jellemezték a korábbi ciklusokban felhalmozott adósságok
miatt. 2012-ben az önkormányzat anyagi háttere rendeződött
a takarékos működésnek és a
konszolidációnak köszönhetően. Az utóbbi években megújult
lendülettel, dinamikusan gyarapodott Domaszék - foglalta össze
Kispéter Géza.
Mely eredményekre a legbüszkébb az elmúlt 4 évből?
Nehéz választani, mert az elmúlt években számos, rég várt
fejlesztés valósulhatott meg. A
település már több mint 15 éve
küzdött a belvíz okozta problémák kal. Pályázati források
bevonásával hozzávetőleg 5 km
hosszúságú csapadék és belvízelvezető hálózatot létesítettünk.
Az ivóvízminőség-javító program során a zártkertekben és
a hálózati nyomvonalat érintő
tanyákban bekötik az ivóvizet.
Az egészségmegőrzés területén
is hatalmas lépést tettünk ezzel.
Egy nagy volumenű, folyamatban
lévő fejlesztés a szennyvízhálózat
bővítésére irányul. A lakosság
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épület már nagyon szűkös, de
bízom benne, hogy a következő
időszakban ezt a problémát is
meg tudjuk oldani.
Programjának mely elemeit
tartja a legfontosabbnak?
A gazdaságfejlesztés elsődleges célkitűzés. Ezen a területen
nagy lépéseket kívánok tenni,
mert a lakosság megélhetését
segítenünk kell. Szeretnék továbbá kiemelt figyelmet fordítani a települési infrastruktúra
továbbfejlesztésére. Itt elsőként
a belterületi utcák aszfaltozását
kívánom megvalósítani. A közösségi élet fellendítését is fontosnak
tartom, programomban szerepel
a Kultúrház fejlesztése és a sportlétesítmények bővítése.
Milyen Domaszéket szeretné
látni 5 év múlva?
Szeretném, ha a Domaszéken
élők büszkék lehetnének településünkre, illetve hogy úgy érezhessék, mindenük megvan a boldog
és kiegyensúlyozott élethez. Bízom abban, hogy a lakosságszám
5 év múlva eléri az 5500 főt, és egy
virágzó település polgármestereként büszke lehetek arra, hogy ide
születtem és itt élhetek.

Új iskola, kibővített fürdő Algyőn

Deszk - Egy folyamatosan fejlődő település

Deszk község az elmúlt években is épp úgy fejlődött, ahogy az elvárható volt,
és még mindig a térség meghatározó települése – értékelte az eltelt 4 évet a
település első embere Király László.

Az elmúlt négy évben stabil
működéssel biztosítottuk a település és intézményeinek jó
működtetését. Az évi 110 millió
forintos elvonás ellenére is három
ingatlanvásárlással folyamatosan növeltük az önkormányzat
vagyonát. A független könyvvizsgálói jelentések minden alkalommal-így idén is - kiemelték, hogy

a gyökeresen megváltozott, szigorúbb és sokkal kedvezőtlenebb
finanszírozási viszonyok között az
önkormányzatunk gazdálkodása
stabil, jól tervezett és a rendeletnek megfelelően lett végrehajtva.
Az elmúlt négy év alatt több mint
410 millió forint pályázati pénzt
nyert el Deszk. Ezt az eredményt
tovább szépíti a szerb közösség
által a községbe pályázott több
mint 70 millió forint és az iskolánk fejlesztésére a kistérséggel
megnyert több milliós keret. A
pályázataink beruházásokra,
programszervezésekre, fejlesztésekre irányultak. Hamarosan
átadjuk a húsz éve várt tájházunkat, már örülhetünk az első
köztéri szobrunknak, és a csodálatos közparknak, amit egyre

többen használnak. – mondta a
polgármester.
Nyugodtan és büszkén mondhatom, hogy jó gazdái voltunk a
ránk bízott településnek. A jövőkép sem más! A következő öt
évben is az eddigiekhez hasonlóan, a község gazdálkodásának
stabilizálását mindig szem előtt
tartva fogom felügyelni és irányítani költségvetési rendeletünk
végrehajtását. A jelenleg is szigorú
gazdálkodásunkat folytatva, továbbra is a kiadásaink minimalizálását célozva fenntartjuk az
intézményeink működésének, és
javaink fenntartásának elvárható
feltételeit. – tette hozzá Király
László.
A következő öt év fejlesztéseit
nem az ígéretek, hanem az előző

év óta, a települési polgármesterek által leegyeztetett, és a települések által megtervezett ún. TOP
pénzekből fogjuk megvalósítani, melyeket lakosságarányosan
osztanak el a települések között.
– kezdte a jövő elképzeléseinek
felsorolását a polgármester. Ezek
a pénzek nem politikafüggők,
ahogy az elmúlt ciklus Deszkre

hozott 490 milliója sem volt az!
Lehet a kampány hevében adóelengedést és nagyokat ígérni, de a
településéért valóban felelősséget
érző vezető számára csak egy út
maradhat, a valós és vállalható
lehetőségeket ajánlani! Én sem
fogok ígérgetni valótlanságokat
és magamhoz édesgetni adóeltörléssel időseket, vagy éppen
vállalkozókat, én a józanságban, a
megfontolt és betartható ígéretekben bízom. – mondta a település
első embere.
A következő öt éves ciklusban megoldjuk az új rész csatornázását, és végre befejezzük
a csapadékvíz-elvezető hálózat
rekonstrukcióját. Ezen feladatokat uniós pályázatok segítségével oldjuk meg. A TOP pénzekből Deszken megújul az idősek
napközi otthona, energetikai
beruházással tesszük olcsóbbá
a faluház, a sportcsarnok és a hi-

vatal épületeit. Önerőből elkezdjük a térfigyelő kamera hálózat
kiépítését, valamint az iskolánk
bútorozásának és világításrendszerének felújítását. A CSLSZ-szel
egyeztetve két év alatt 35 millió
forintot fordítunk öltözőbővítésre és edzőpálya megépítésére.
Folytatjuk a településen a járda
és útépítési programot, a kiskertekben is szilárd útburkolatokat
tervezünk a ciklus végére. Adósok
vagyunk egy körforgalommal a
település Szőreg felőli végén, amit
a közúttal közösen kell megpályáznunk. Az egyházakkal közösen pályázunk a két templomunk
külső felújítására. Tennivaló tehát
akad bőven és bízom benne, hogy
a már szétosztott TOP fejlesztési
pénzek ütemezésével és a most
kijövő pályázatokkal újra sikeres
öt évet zárunk majd! – zárta a
beszélgetést Király László polgármester.
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Újszentiván, ahol érdemes élni

A Szeged belvárosától mindössze tíz percre fekvő település élete éppen annyira
nyugodt, mint nyüzsgő. Ha mozogni van kedvünk, akkor a falu széli, új sportpályán edzhetünk, ha kulturális élményre vágyunk, akkor a nemrégiben átadott
látogatóközpont ajtaján kell benyitnunk, ha pedig csak sétálni szeretnénk, akkor
a parkosított faluközpontban ezt megtehetjük.

Újszentivánon élni egyszerűen jó - állítják a helyiek, akiket
arra kértünk, értékeljék a képviselőtestület elmúlt négy éves
munkáját. A lakosság elégedett a
fejlesztésekkel, a falu napról-napra szebb és élhetőbb - fogalmaz
egy fiatal asszony és megsimítja
gömbölyödő pocakját. Férjemmel
nemrég költöztünk ki Szegedről.
Amikor kiderült, hogy gyermeket
várunk, tudtuk, váltanunk kell.
Nyugodtabb környezetre vágy-

tunk, de a munka miatt nem
költözhettünk távol Szegedtől.
Az, hogy Újszentivánra esett a
választás az új, modern bölcsődének köszönhető.
Örülök, hog y településünk
lakossága folyamatosan nő, ez
azt jelenti, jó úton járunk-fogalmaz Putnik Lázár. Az elmúlt
nyolc évben azért dolgoztunk
képviselőtársaimmal és az önkormányzattal, hogy minél jobb
körülmények között élhessenek
itt az emberek-tette hozzá a településvezető.
Melyek voltak a legjelentősebb
fejlesztések az elmúlt nég y
évben?
Nehéz k iemel n i i lyen kor
eg yet-kettőt, hiszen minden
eg yes beruházás esetében az
volt a cél, hogy a fejlesztéssel
könnyítsük, jobbá teg y ük az
itt élők életét. Talán, ha sorren-

det kellene állítanom, akkor a
bölcsőde megépítését emelném
ki. Úgy érzem, az egyik legjobb
döntést hoztuk, amikor az intézmény létrehozása mellett tettük
le a voksunkat. Édesapaként
úg y gondolom, a g yermeknek
három éves korig az édesanyja
mellett a helye, de látom, hogy a
mai világban fontos, hogy a nők
minél hamarabb visszatérjenek a
munkába. A bölcsőde nyitásának
nemcsak a település kismamái
örültek, a környező falvakból,
tanyákról is szívesen hozzák hozzánk a gyerekeket. Már a bővítés
gondolata is felmerült, hiszen
rövid idő alatt várólista alakult ki,
olyan népszerű az intézményünk.
Mivel évről-évre fiatalodik a település, az óvodánk átalakítása is
időszerűvé vált. Van egy jó hírem
a helyieknek. Az önkormányzat
visszavásárolta az egykori kis

iskola épületét, amelynek átalakítása már megkezdődött. Reményeink szerint jövő szeptemberben meg is kezdheti működését a
kettőről három csoportosra nőtt
új, újszentiváni óvoda. Ennek kialakítására állami támogatást
nyertünk. Mindössze húsz intézmény közül Újszentiván az
egyetlen olyan csongrád megyei
település, ahol nemcsak bővíteni,
de felújítani, korszerűsíteni is
lehet az épületet.
A gyermekek mellett a felnőttek és az idősek igényeire is
figyelt az önkormányzat.
Ez így van. Óriási eredménynek
tartom, hogy településünket a
püspökség megajándékozta egy
római katolikus templommal. A
Szent János templom megépítésével sokunk álma vált valóra.
Megépültek szociális bérházaink is, amelyekbe már élet is
költözött. A két, három lakásos
házakat olyan energiatakarékos
elemekkel szereltük fel, mint
napelem, vagy vegyes tüzelésű
kazán. Ezzel is szerettük volna
megkönnyíteni az ide költöző,
fiatal házaspárok életét.
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Megépült a kulturális házunk,
a látogatóközpont. A hatszáz
négyzetméteres komplexumban
állandó tárlatok mellett vándor
kiállítások és érdekes közművelődési programok várják majd az
érdeklődőket.
A fejlesztések fontosak, ahhoz
hogy élhető legyen egy település, de talán ugyanennyire, vagy még inkább fontos, a
munkahelyteremtés.
A z önkormány zat k iemelt
fig yelmet fordít a településre
érkező vállalatokra, cégekre.
Fontosnak tartjuk, hogy a közmun k aprog ra m, a mely úg y
gondolom csak egy állomás az
ember életében, szóval a közmunkaprogram résztvevői a ná-

lunk működő vállalkozások munkavállalóivá váljanak. Nemrég
kezdte meg működését például
az Articsóka Egyesület, amely
az egykori tekepályaként üzemelő 400 négyzetméteres ingatlanba költözött önkormányzati
segítséggel. A szövetkezet hat
újszentiváni lakost foglalkoztat
és a tervek szerint további 10-12
főt kívánnak alkalmazni. Az önkormányzat a településre költöző
vállalkozásoknak igyekszik olyan
segítséget nyújtani, amelynek köszönhetően a vállalkozó érezheti,
hogy az önkormányzat mögötte
áll és támogatja. A következő
négy év egyik legfontosabb feladata további munkalehetőségek
megteremtése a településen.

Új iskola, kibővített fürdő Algyőn

Bizalomra, fejlődésre építene Herczeg József

Kész tervekkel, az eddigi eredményekre büszkén vágna bele az új, ötéves ciklusba
Algyő polgármestere. A már megteremtett értékekre építene, és elengedhetetlennek tartja a munkahelyteremtést. Először a most véget érő ciklusról kérdeztük.

Úgy gondolom, eseménydús,
mozgalmas és eredményes volt
az elmúlt négy év – mondja a polgármester. Az elért eredmények
hitelesítik az elvégzett munkát, és
bennünket, algyőieket arra biz-

tatnak, hogy kitartóan haladjunk
azon a sikeres úton tovább, amelyiken négy évvel ezelőtt közösen
indultunk el.
Mely eredményekre a legbüszkébb az elmúlt négy évből?
Az Algyői Fehér Ignác Általános
Iskolát 2011. szeptember elsején
vehették birtokba a tanulók. Az
iskola mellett lévő sportközpont
is folyamatosan megújul, így a
tanulók is használhatják az új,
nagyméretű műfüves pályát. Folytatódott az úthálózat felújítása, a
járdák újjáépítése, a csapadékvíz-elvezető csatornák karbantartása. A Borbála fürdő látoga-

tottsága örvendetesen nagy, ezért
jelentősen bővítenünk kellett az
öltöző kapacitását, így kényelmes
körülményeket tudunk biztosítani
minden vendégünknek. Elavult
szállodánkat teljesen újjáépítettük,
kibővítettük, hozzákapcsolódóan
felépítettük a lakosság igényeit is
kielégítő, napi 600 adag étel előállítására alkalmas konyhát. Jelentős
lépés a környezetvédelem terén,
hogy a hulladéklerakót sikerült
rekultiválni. Az egészségnapok
újragondolásával, többféle ingyenes szűrővizsgálat bevezetésével
a betegségmegelőzésre helyeztük
a hangsúlyt.

Ha visszatekint a ciklus elejére, az akkori tervekre, lehetőségekre, van-e hiányérzete?
Egy polgármester soha nem lehet elégedett az elvégzett munkával. Mindig van olyan terv, amely
rajtunk kívülálló okok miatt nem
valósul meg. Sok energiát fektettem egy idősotthon létrehozására,
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ami pályázati kiírás hiánya miatt nem jött létre. Kész tervekkel
rendelkezünk a termálenergia
felhasználására, a pályázatok
megjelenése a következő évre
várható.
Az új ciklus öt évig tart. Programjának mely elemeit tartja
a legfontosabbnak?

Olyan ber uházások ra van
szükség, amelyek lakóhelyünk
komfortosabbá tételét segítik. Jól
átgondolt programot kell indítanunk munkahelyek létesítésére.
Ide kapcsolódhat az idegenforgalom fellendítése, amely a foglalkoztatás elősegítése mellett
bevételhez is juttatja a vállalkozásokat.
Milyennek szeretné látni települését, az ott élők helyzetét
öt év múlva?
Olyan falut szeretnék, ahol
bíznak egymásban az emberek,
és őszintén mondják el a véleményüket. Ahol egymás segítsége
mindennapos, természetes állapot, és az eltérő véleményeket
is meghallgatják, tolerálják az
itt élők.

Szatymaz

Csatornázás után utakat, járdákat építenek

Változásokkal teli, nehéz, de sikeres négy évet tudhat maga mögött a több
mint négyezer lakosú település, Szatymaz. Az elmúlt években itt is a kötelező
feladatok ellátása és a működőképesség fenntartása volt a legfontosabb cél,
ám egy sikeres uniós pályázat nyomán megvalósulhatott a ciklus legfontosabb
beruházása, a szennyvízhálózat kiépítése.
Az állam menet közben az önkormányzatok finanszírozását
teljesen átalakította. Kormányos

László polgármester szerint emiatt több nehéz és kellemetlen
döntéssel kellett a helyi képvi-

selőknek is szembenézniük. A
ciklus közepén azonban az önerős
beruházások és felújítások látványosan beindultak.
2012-ben a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár épületét
bővítették és újították fel, ehhez
több mint 52 millió forintot nyert
a település. Sikerült megújítani
a községi központi parkot is,
amely új térburkolatot kapott
díszvilágítással, növényeket

telepítettek, és utcabútorokat
is kihelyeztek.
Ötvenöt millió forintos uniós
támogatással újulhatott meg és
bővülhetett a település Gondozási központja. Az épületet akadálymentesítették, kicserélték a
nyílászárókat, rendbe hozták a
tetőt, szigeteltek, kicserélték az
elektromos vezetékeket és korszerűsítették a fűtést is. Az Európai
Unió 150 millió forintos támogatásával új, 20 férőhelyes, 471 négyzetméteres, akadálymentesített
bölcsőde épült, játszóudvarral,
de pályázat útján megújulhatott
a település óvodája is.

A község sikeresen pályázott
a megújuló energiát felhasználó
programra is, ennek eredményeként három intézmény – a polgármesteri hivatal, a művelődési ház
és az egészségház – tetejére összesen kétszáz napelem kerülhetett.
A ciklus legfontosabb beruházása a szennyvízhálózat kiépítése
volt. Ennek keretében biológiai
szennyvíztisztító épült, 58 kilométer gerinccsatorna és 44 kilométer bekötőcsatorna készült el,
a szennyvízcsatornával ellátott
lakóegységek száma 3810 lett.
Nagy várakozással tekintenek
a szatymaziak a most kezdődött

uniós fejlesztési ciklus elé. Különösen az energiahatékonyság
és a települési infrastruktúra fejlesztésének területén kívánnak
pályázni.
A belterületi utak fejlesztését,
a burkolatlan utcák szilárd burkolattal való ellátását, valamint
meglévő burkolatok felújítását
tartják a legfontosabb és legsürgetőbb feladatnak, de a csapadékés belvízelvezetés megoldása is
kiemelt jelentőségű.
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Sándorfalva

Polgármesterek az elmúlt Eleget tettek a városi

négy évről és a jövőről rang követelményeinek

Nehéz négy éven van túl Dóc, azonban sikerekről is be tudott számolni a település vezetője, Tóth Margit. Az elért eredményekről és a folytatásról kérdeztük
a település első emberét.

Mennyire volt eredményes az
eltelt négy év?
Nehéz 4 évet tudhatunk magunk mögött. A képviselő-testület
mindent megtett, hogy zavartalan
legyen Dóc működése. Községünk
anyagi helyzete stabilizálódni látszik, az adósságkonszolidációnak
köszönhetően nincs adósságunk.
Zökkenőmentes volt a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása
Sándorfalvával. Az egészségügyi
ellátás biztosított, a gyógyszerellátás, a tanyagondnoki, szociális
gondozás megoldott, a család- és
gyermekgondozói szolgálat működése zavartalan. Ezeket a szegedi kistérség (SZKTT) működteti.

Dócon nagyon sok halmozottan
hátrányos család él, amelyeket
az önkormányzat lehetőségeihez
mérten segít. Új civil szervezet
alakult Dóc Községért néven,
amely nagymértékben hozzájárul
a sport- és kulturális élethez. Sajnos nem sikerült maradéktalanul
megvalósítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket 2010-ben kitűztünk. Megtartottuk hagyományos
rendezvényeinket, két alkalommal
nyertünk pályázaton pénzt a falunap megrendezésére. Lehetőségünkhöz mérten odafigyeltünk
a külterületen élők biztonságára,
a külterületi utak járhatók. Végre
Dócon is sikerült információs táblákat elhelyezni, jelentős összeget
fordítottunk pályázati forrásokból
a sportpálya infrastrukturális fejlesztésére (öntözőrendszer, hálók,
padok). Megalakult a focicsapat,
amire valamennyi dóci büszke.
Megkezdődött az ivóvízminőség-javító program. Ez jelenleg
bosszúságot okoz a lakosságnak,
de hamarosan az előnyét élvezhetjük. Néhány nap múlva átvesszük

az új tanyagondnoki autónkat.
Reményeim szerint néhány héten
belül megépül pályázati forrásból a rendezvény- és terméktér,
amit a művelődési ház udvarára
terveztünk.
Hogyan tervezi a folytatást?
Hiszem és vallom, hogy az ígéret
nagyon veszélyes! A választók iránti tiszteletem, nagyrabecsülésem
nem engedi, hogy ígérjek. Fontos
és elsődleges feladat: továbbra
is élhető maradjon a település.
Emellett fontos az önkormányzat
pénzügyi stabilitásának megteremtése, a pályázati források teljes
körű kihasználása, a közmunka
program hatékonyabbá tétele, a
külterületi lakosság biztonsága,
a külterületi utak karbantartása,
a belterületen a szilárd burkolatú
utak kátyúzása. Szorgalmazom,
hogy legyen helyben lakó körzeti
megbízott. Fontos lenne a buszvárók cseréje, Bodorszéken új
buszváró építése, urnafal építése
a temetőben, az orvosi rendelő és
a mellette lévő szolgálati lakás,
valamint a művelődési ház teljes
körű felújítása (nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés). Fontos, hogy
az önkormányzat lehetőségeihez
mérten segítse az óvoda és iskola
működését. Legfontosabb azonban Dóc lakosságának szolgálata.
Ezt lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint, odaadással szeretném
végezni az elkövetkező 5 évben.
Igaz, nem Dócon élek életvitelszerűen, hanem Szegeden, de Szegedre csak aludni járok. Ezer szállal
kötődöm Dóchoz, együtt dobog a
szívem a településsel.

Az elmúlt években élhető és szerethető kisvárossá fejlődött Sándorfalva. Nevében ugyan megmaradt falunak, ám a valóságban ma már mindazt a komfortot
nyújtja az itt lakóknak, amit egy város. A térség 8200 lakosú települése kilenc
éve kapta meg ezt a rangot. A várossá válás azonban nemcsak előnyökkel,
kötelezettségekkel is járt – az itt élők ugyanis ma már nagyobb elvárásokat
támasztanak a településsel szemben.

A működtetéssel egyenrangú
elvárás a települési fejlesztéspolitika megvalósítása, amelynek
irányelveit tíz évre előre, 2016-ig
a Pallavicini Tervben rögzítettük.
Városunk adottságait, lehetőségeit és az itt élő lakosok kívánalmait
szem előtt tartva a terv alapja a
fenntarthatóság, az átgondolt,
ésszerű városfejlesztés volt –
mondta Kakas Béla, Sándorfalva
leköszönő polgármestere.
Az elmúlt ciklusban megvalósított beruházások közül a két
legnagyobb volumenű, a város
teljes lakosságát érintő fejlesztés
a tiszta ivóvíz szolgáltatás biztosí-

tása és a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése volt.
Sándorfalva 8200 lakosa jutott a
tavalyi év végén jó minőségű, kristálytiszta ivóvízhez egy európai
uniós program során megvalósult
minőségjavító beruházás keretében. A közel 220 millió forintos
fejlesztést rekordgyorsasággal,
egy év alatt valósították meg a
kistérség legfiatalabb városában.
2013-ban megkezdődött az
a közel 5 milliárd forintos – 93
százalékban az Európai Unió támogatásával létrejött - szennyvíz
beruházási program is, amelyet
Szatymazzal közösen valósíthatnak meg. Az idei év végére
így az egész városban csatorna
vezeti majd el a szennyvizet, ami
az életminőség jelentős javulása
mellett komoly közegészségügyi
jelentőséggel is bír.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által működtetett
Pipacs utcai óvoda több mint 142
milliós nagyságrendű fejlesztését a ciklus elején kezdték, és a

közelmúltban sikerült teljesen
befejezni: többek között új csoportszoba, kiszolgáló helyiségek,
orvosi rendelő, tornaszoba, logopédiai fejlesztő és étkező épült.
Így mára a településen élő minden
korosztály megújult épületekben
élheti mindennapjait: mára befejeződött a bölcsőde, az iskola és
az idősotthon felújítása is.
A négy éves ciklus ideje alatt a
szennyvíz-beruházási programmal együtt összesen 5 milliárd
525 millió forintos fejlesztést
sikerült megvalósítani. A pályázatokon nyert támogatásokhoz
összesen 301 milliós önerővel
kellett a városnak hozzájárulni.
A nagy infrastrukturális beruházások után a közeljövőben
azzal is szeretnék lezárni a várossá válás folyamatát, hogy a
település képét tovább csinosítják: utakat építenek és újítanak
fel, járdaprogramba kezdenek,
kerékpárutakat alakítanak ki,
virágos parkokat és szabadidőközpontokat hoznak létre.
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4 év alatt 600 millió forinttal gazdagodott Röszke

Pályázati forrásokból az eltelt ciklusban több mint félmilliárd forintból fejlesztettek Röszkén, amelynek köszönhetően jelentősen fejlődött a település. Az elért
eredményekről és a tervekről kérdeztük Borbásné Márki Márta polgármestert.

Mennyire volt eredményes ez
eltelt 4 év?
Az elmúlt 4 évben egy támogató, döntéseit mindig felvállaló
képviselő-testülettel dolgozhattam, aminek munkáját, a döntéshozatalt soha nem árnyékolta be
sem pártoskodás, sem az egyéni
érdekek érvényesítése. Ebből

következően az eredményeink,
a megvalósult beruházások és
programok kapcsán méltán lehetünk büszkék, de soha nem
elégedettek! Az, hogy sikerült 4
év alatt közel 600 millió forint
értékben gazdagítanunk Röszkét, a közösségünk eredménye!
A felkínált pályázati lehetőségekkel és partnerségekkel mindig éltünk, azoknak aktív közreműködőjeként újulhatott meg
a szenny víztisztító-telepünk,
intézményeink közösségi terei,
építhettünk grundfoci-pályát,
létrehozhattunk szemet gyönyörködtető parkot és belső kiállítóteret, járdaépítést és felújítást
kezdhettünk, oktatási-nevelési
intézményeinkben sok programot

szervezhettünk, tanyák villamosítását valósíthattuk meg, és több
mint 90 millió forint értékben
újulhattak meg belterületi útjaink. A felsorolás nem teljes, és
nem dőlhetünk hátra elégedetten.
A feladatok soha el nem fogynak,
a jóra és szépre való vágyakozásunk soha nem múlhat el!
Hogyan képzeli el a folytatást?
Szeretnénk az elkövetkező
időszakban is olyan testületként
dolgozni, amely képes helytállni
a mindennapi feladatokban. A
legfontosabb, hogy a 2019-ig tartó
ciklusra reális célokat kitűzve,
azokat a közösségi igények alapján tervezzük meg. A következő
ciklus pályázati, gazdaságfejlesztési lehetőségeit figyelembe véve

kell újragondolni a már meglévő
település- és gazdaságfejlesztési
programunkat. A megkezdett útés járdafelújítási program mellett
szeretnénk partnerei és segítői
lenni a település vállalkozóinak,
támogatást biztosítani fejlesztési
programjaikhoz, amelynek eredményeképpen növekedhet Röszke
népességmegtartó képessége is. A
meglévő, helyi védettséget élvező
épületeinket szeretnénk a mai kor
igényeihez, és elvárásainak megfelelően felújítani, új funkciókat,
új közösségi tereket biztosítani az
itt élőknek. Hosszú távú terveink
között szerepel a sportcsarnok
energetikai korszerűsítése, a
közétkeztetés és intézményi étkeztetés körülményeinek javítása
új konyhaépület biztosításával, a
tanyán élők életkörülményeinek
javítása, új játszóterek kialakítása. Elkötelezettségem és a hitem

töretlen, ha Röszke lakossága továbbra is kitüntet a bizalmával,
képviselőtársaimmal együtt szeretnénk az elkövetkező 5 évben is
településünk érdekeit szem előtt
tartva dolgozni. Polgármesterként
és polgármesterjelöltként is törekedtem, és törekszem arra, hogy a
józan gondolkodás, a segítőkészség és a civilizált stílus legyen a
meghatározó munkánk során.
Jelentős szakmai, önkormányzati és gazdasági tapasztalattal

rendelkezünk, amit a foly ton
változó gazdasági és jogszabályi környezetben is igyekszünk
Röszke javára a döntéseinkben
is realizálni. Mert azt szeretnénk,
hogy Röszke épüljön, szépüljön,
élhető település legyen, az itt élő
emberek megelégedésére. Támogatóink, segítőink, partnereink a
röszkeiek, akikkel együttműködve képzeljük el a további önkormányzati, településfejlesztői és
polgármesteri munkát egyaránt.
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Kitekintő

Tiszasziget: jelentősen javultak az életkörülmények
A sikeres pályázatok nyomán jelentősen fejlődhetett az elmúlt években Tiszasziget. Akadt olyan év, amikor 182 milliós költségvetés mellett közel 500 milliós
fejlesztést hajtott végre az 1820 fős település. Az elmúlt években többek között
új kerékpárút épült, szociális ellátóközpontot alakítottak ki, valamint halászati
és régészeti múzeummal is gyarapodott a község.
Ferenczi Ferenc polgármester –
aki korábban alpolgármesterként,
tavaly április óta pedig polgármesterként vezeti a települést – elmondta, a község vagyona folyamatosan
gyarapodott, többek között sikerült
megszerezni a volt határőr laktanya, valamint a községet érintő
Tisza-parti árterület tulajdonjogát.
– A sikeres egyházi együttműködésnek köszönhetően hosszú
távra megoldott a helyi iskola és
óvoda fenntartása: gyermekeink

felújított iskolai sportpályát és
tornatermet használhatnak, míg
az óvodában új ebédlő épült. A
civil szervezeteink új, illetve felújított épületekben végezhetik
mindennapos tevékenységeiket:
megépült a Faluház és a Horgászház, továbbá felújítottuk a szabadidőparkot, a Polgárőr irodát
és a Gazdaházat is – mondta el
Ferenczi Ferenc polgármester.
Az itt élőket kiszolgáló intézmények közül akadálymentesí-

tetté vált a polgármesteri hivatal,
míg a szociális és gyermekjóléti
ügyintézést a nemrégiben megépült modern szociális központ
segíti. Az elmúlt négy évben a
település turisztikai szerepének
erősítése céljából megépült a kerékpárút, a szabadtéri Határőrizeti és Halászati emlékhelyek.
Tiszasziget továbbfejlesztésének elkötelezett híve vagyok.
Polgármesterként bizonyításra
kevesebb időm volt, mint pályatársaimnak, meg választásom
esetén legsürgetőbb feladat a
társadalmi párbeszéd megteremtése és az itt élő emberek
életkörülményeinek jav ítása.
Többek között feladatomnak

érzem a játszótérfejlesztést, a
csapadékvíz-elvezető rendszer
teljes körű befejezését, a bányató
turisztikai célú fejlesztését, szo-

ciális bérlakások kialakítását,
valamint a munkahely teremtési
pályázatokon való részvételt –
mondta terveiről Ferenczi Ferenc.

Sport

Jól startolt a Rákóczi a megye II-ben
Augusztusban a megyei labdarúgó bajnokságokban is elindult a küzdelem a
pontokért. Csongrád megyében némi átszervezés után, új csapatokat is bevonva
már négy osztályban futballoznak az együttesek. A nyolcvannyolc induló csapatból csak egyetlen klub van, amely sorozatban öt sikerrel kezdett (szept.14-i
adat, a szerk.), a megye kettes Szőregi RSE.

Az 1919-ben alakult Szőregi
Rákóczi SE az elmúlt évtizedekben sokszor a szakadék szélére
került, de mindig életben maradt, így öt év múlva nagyszerű
jubileumhoz érkezik a klub, hiszen a századik születésnapját
ünnepelheti. A rendkívül fiatal
átlagéletkorú csapat jelenleg a
megyei II. osztályú bajnokságban szerepel, méghozzá remekül,
hiszen a 2014/15-ös idény első öt
mérkőzését megnyerte.
- Az elmúlt években rendre azzal a
céllal vágtunk neki az éppen aktuális
idénynek, hogy bajnokok legyünk
és visszakerüljünk a megye I-be, de
nem jártunk sikerrel egyszer sem –
kezdett bele a mesélésbe Tóth
Tamás, az SZRSE elnökségi tagja. Idén nyáron már nem akartunk
ilyen terhet rakni a csapatra, ezért
inkább úgy fogalmaztunk, hogy a
cél az 1-5. hely megszerzése. Ez lehet
a realitás, hiszen ezen a szinten több
remek csapat is szerepel a ligában. A
nyáron erősödtünk, hiszen három já-

tékos érkezett hozzánk Kunszállásról,
egy játékos pedig két éves kihagyás
után tért vissza. A keret összetétele
is ideális, hiszen a sok fiatal mellett
néhány rutinosabb futballista is tagja
az együttesnek. Összetartó a brigád,
szerintem minden csapatnál ez az
egyik záloga a sikernek. Mindig azt
kérjük a fiúktól, hogy ne görcsöljenek,
élvezzék a futballt!
A csapat eddig eleget tett a
kérésnek, ami ráadásul győzelmekkel párosult, a Zsombót, a
Csengelét, a Nagymágocsot és
az újonc Újszentivánt hazai pályán győzte le a Rákóczi, míg az
Üllés ellen idegenben nyert 4-3ra. Utóbbi találkozó volt a legnehezebb, hiszen az utolsó tíz
percben még 3-2-re a házigazda
vezetett, ám a hajrában Gyenes és
Vellai góljaival fordított a Szőreg
és megőrizte hibátlan mérlegét.
A bajnokság azonban még nagyon
hosszú, mindenesetre a kezdés
biztatóan alakult.

- A hosszú távú célunk természetesen a megyei I. osztály, szeretnénk
néhány éven belül stabil középcsapattá válni - folytatta Tóth Tamás, aki
a Szőregi RSE játékosa, valamint a
klub egyik utánpótlás edzője is egyben. Nem is olyan régen Takó Feriék
idejében Szegedről is sokan jártak
meccsre Szőregre, de azok az idők
már elmúltak, most egy-egy hazai
mérkőzésen már nem sokan vannak.
Mi most megpróbálunk még nagyobb
hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésre, hiszen a 9-12 éves gyerekek
még formálhatók, nekik még a labda
a legfontosabb. Felkerestük a helyi
óvodát és az általános iskolát is, az
a célunk, hogy minél több fiatalt rávegyünk a mozgásra.
A Rákóczi nemrég egy sikeres pályázatnak köszönhetően
egy műfüves kispályával gazdagodott. A tervekben szerepel
még eg y műfüves nag ypálya
kialakítása, a nagy álom pedig
egy sportszálló megépítése Szőregen.

Ügyesen mászik a növényzet
között, a vékony ágakat, fűszálakat hajlékony farkával körbeöleli,
kapaszkodásra használva azt.
Kis termete ellenére igen sok
ellensége van. Vadászik rá a menyét, a mezei görény, a róka, a
kóbor kutyák és macskák, az
egerészöly v, a vércsék, bagolyfélék, de az ember is kárt tesz az
állományában, amikor felégeti a
vízparti nádasokat.

Amíg nézegetem az építményt,
csendes, zsörtölődő hangra leszek
figyelmes a parti növényi sűrűből.
Helyenként meg-megrezzennek a
levelek, egyre közelebb ér hozzám
a rejtőzködő állat, majd a cipőm orránál kikukucskál a törpe művész,
és rám csodálkozik apró fekete
szemeivel. Körbenéz, majd szép
nyugodtan folytatja tovább az útját.
Védelmet érdemel, nemcsak
mert a törvény is védi, természetvédelmi eszmei értéke 25 000 forint.

Zöld sarok

Törpék a vízparton

Az árkok, csatornák mentén járok. Lassan haladok előre a sással, náddal gazdagon benőtt csatornaparton.
Magasra nőtt, erős lágyszárúak, kusza szövedéket alkotó szederindák, helyenként kökény, galagonyabokrok
nehezítik az előrejutást. Míg átküzdöm magam a növényzeten, tekintetemmel végigkutatom a területet. A
gyékényesben egy, a levelekre erősített fű-gömbre leszek figyelmes. Nem túl nagy, ducibb teniszlabdányi,
szabályos gömb. Kifejezetten művényi építmény. Apró kerek nyílással az oldalán árulkodik gazdája, építője termetéről. Egy igazi törpe lakja. A vízpartok, a csatornák, szántóföldek és rétek törpéje, a törpeegér
(Micromys minutus).
Európa legkisebb rágcsáló emlősállata. Testhossza nem haladja
meg a 8 centimétert, testtömege pedig 6 gramm alatt marad.
Felsőteste vörhenyesbarna, hasa
sárgás-fehéres. Tavasztól őszig a
növényzetre építi fészkeit. Leg�g yakrabban alacsonyan építi
fészkét, de találtam már 2 méteres magasságban is. Építőművész
módjára, mérnöki ügyességgel
fonja az erősebb fűszálakra,
nádra, cserjék ágaira a fűfélék

hosszúkás leveleiből gömb alakú fészkét. A szélesebb leveleket hosszában elhasítja, majd
összefonva ellenálló, vízhatlan
falat készít. Belülről puha növényi
részekkel béleli ki. Ebben hozza
világra évente 3-4 alkalommal 4-7
utódát. A fiókák nevelését egyedül az anyaállat végzi, a hímet
még az ellés előtt elűzi a fészek
környékéről. Minden generáció
számára új fészket készít, íg y
eg y törpeegér élőhelyén igen

közel, sokszor a meglévő alatt
vagy fölött, alig arasznyi távolságra egymástól több fészket is
fellelhetünk. Télire leköltözik a
talajba, és bélelt üregében vészeli
át a hideget.
Nappal is aktív állat, a környező
területekről gyűjti össze növényi
magvakból, gabonaszemekből,
fiatal növényi hajtásokból álló
táplálékát. Olykor gyümölcsöket,
például szedret, illetve rovarokat
is elfogyaszt.
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Közösség

Kertészkedés és közösségépítés egyszerre

Városi kertészeknek ad otthont Makkosháza

Közösségi kertet avattak szeptember elején Makkosházán, a Lomnici utca és a
körtöltés között Kozma József szocialista önkormányzati képviselő szervezésében. Az ötletgazda egy helyi lakos, Nagyné Kovács Tünde, aki a külföldi jó
példát szeretné meghonosítani Szegeden.
A más országokban már jól
működő elképzelés meghonosítását közel két éve tervezték Makkosházán. A városrész közösségi
kertjének ötletét Kozma József,
a terület önkormányzati képviselője kezdettől fogva támogatta,
segítette.

A közösségi kert helyének a
lakóközösség tagjai a Lomnici
utca mögötti régi vízmű-telepet
szemelték ki, amely jó helyen
van és elég nagy is a terv megvalósításához. A területen már
zajlik a talaj-előkészítése, 20-szor
80 méteren alakítanak ki 30-

40 parcellát, szeptember 5-én
megtörtént az első kapavágás is.
A minikertekre a környékbeliek
közül máris többen jelentkeztek,
de a képviselő továbbra is várja
még a kertészkedni vágyó panellakókat.
– A közösségi kert létrehozásakor azokra gondoltunk, akik nem
engedhetik meg maguknak, hogy
kiskertjük vagy magánházuk legyen, de szeretnének kertészkedni,
megtermelni néhány konyhakerti
zöldséget. Elkészül egy minta kert
is, de, hogy ki, mit termeszt majd a
saját parcellájában, azt mindenki
maga döntheti el. Amennyiben nagyobb lesz az érdeklődés, lehetőség
lesz a bővítésre is. Hiszen a városi
kertészkedés nem pusztán a zöldség,
gyümölcs termesztésről szól, hanem
komoly közösségformáló ereje is van
– mondta a képviselő.

Fejlesztések Szegeden

Kozma József elmondta, a regenerálódásnak más formájára
is lesz lehetőség a városrészben:
szabadtéri felnőtt játszóteret,
edzőparkot is kialakítanak a
közösségi kert szomszédságában, így biztosítva a lehetőséget
a testmozgásra, a tornára, az
egészséges életvitelre.
– A tervek szerint négy tornaszerrel indítjuk majd útjára programot,

amely már más szegedi városrészben
is népszerű. Ahol működik hasonló,
ott a fiatalok és idősek egyaránt használják, a mozgás ugyanis összehozza a különböző generációkat, igazi
közösségformáló hatása is van. Az
a tervünk, hogy padokat és sütögető
helyet is kihelyezünk, fákat és cserjéket
ültetünk, hogy minél hangulatosabb
legyen a terület – mondta Kozma
József.

A közösségi kertek 20 százalékban a kertészkedésről, 80
százalékban pedig a közösségépítéséről szólnak, mondta Szabó
Sándor országgyűlési képviselő,
aki szintén jelen volt az eseményen, és támogatásáról biztosította az elképzelést. Hangsúlyozta,
segíteni kíván abban, hog y a
projekt sikeres legyen és a város
más területén is megvalósuljon.

időnként szükség van nagyobb
beruházásokra is.
– Ez a most kezdődött fejlesztés
megteremti azt, hogy a következő

évtizedekben európai színvonalú,
biztonságos ivóvízellátása legyen Szegednek – mondta el Botka László
polgármester.

Egy szakaszon már látszik a végeredmény

Kristálytiszta ivóvíz folyik
majd a szegedi csapokból
Az eddiginél is jobb, szinte ásványvíz minőségű ivóvizet fogyaszthatnak jövő
tavasztól a szegediek és az algyőiek. Tovább folytatódik ugyanis az ivóvíz minőségjavító program a két településen. Botka László, Szeged polgármestere a
munkálatok helyszínén elmondta: a két település közösen pályázott, mivel közös
az ivóvízbázisuk és csak együtt tudnak hatékonyan fejleszteni.
Az Európai Unió támogatásával, 3 milliárd 700 millió forintos beruházással megkezdődött
munkálatokkal a közeljövőben a
szegediek is testközelből találkozhatnak, hiszen a beruházás több
mint 175 ezer lakost érint a két településen. A fejlesztés keretében
5 vízműtelepen építenek be új
tisztító berendezéseket, valamint
20 helyszínen cserélnek ki közel

9 kilométer korábban épült vízvezetéket, ezen kívül 5 kilométernyi
teljesen új vezetéket is ki fognak
építeni a szakemberek valamint
megtisztítják a Szeged és Algyő
alatti teljes vezetékhálózatot. A
munkálatoknak 2015 májusáig
kell befejeződniük.
– A szegedi ivóvíz eddig is kiváló
minőségű volt, minden kritériumában
megfelelt az egészségügyi követelmé-

nyeknek, a beruházás befejeztével
azonban még jobb, még egészségesebb vizet ihatnak majd a szegediek
– mondta el Botka László Szőreg
határában, ahol már megkezdődtek a munkálatok.
Az ősz elején indult beruházásnak két eleme van, egyrészről egy
teljesen új víztisztítási technológia kerül kifejlesztésre, valamint
a szegedi víznek megtörténik az

arzén és ammónium-ion mentesítése is.
A városvezető szólt arról is,
hogy egy ekkora nagyvárosban,
mint Szeged a tiszta, egészséges
ivóvíz biztosításához óriási infrastruktúra szükséges. Szeged
költségvetése minden évben több
százmillió forintot biztosít az úgynevezett vízügyi építési alapból
a város ivóvízrendszerének folyamatos karbantartására. De

ISSN 2061-4268

Felelős szerkesztô: Vass Imre

megépül a második helyi fővezeték, és a települést ellátó kútba is
új víztisztító berendezést telepítenek.

Recept

Csokoládés-mandulás-szilvás pite

Hozzávalók
10 dkg vaj
8 + 2 dkg világos nádcukor
1/4 teáskanál őrölt fahéj
10 dkg étcsokoládé
10 dkg mandulaliszt
5 dkg búzaliszt
csipet só
1/2 teáskanál sütőpor
1/2 teáskanál szódabikarbóna
2 tojás
1/2 teáskanál vanília-kivonat
10-12 nagy szem szilva
fahéjas porcukor a tálaláshoz
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Új fővezeték épül Algyőn
Algyőn is javul a víz minősége, közel 3 és fél kilométer hosszban

Kiadó:
Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Elkészítés:
A csokoládét vízgőz felett felolvasztjuk a vajjal együtt. Amikor
felolvadt mindkettő, a tűzről levéve hozzákeverjük a sütőporral,
szódabikarbónával és csipet sóval
elkevert lisztet és a mandulalisztet.
Egy nagy tálban a tojásokat
felverjük a 8 dkg cukorral, mikor
már habos, hozzáadjuk a vanília-kivonatot és a fahéjat. A csokoládés keverékkel összeforgatjuk a
felvert tojásos keveréket.
Sütőpapírral bélelt kisméretű
tepsibe öntjük a tésztánkat, a

tetejét cikkekre vágott szilvával
rakjuk ki, végül kevés nádcukorral szórjuk meg a tetejét. 180
fokra előmelegített sütőben kb. 30
perc alatt készre sütjük. Fahéjas
porcukorral megszórva tálaljuk.
Forrás: mindmegette.hu

Cím: Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu

