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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Fejlesztések a Kistérségben� 6. oldalSzociális ellátás� 3. oldalFejlesztések Szegeden� 3. oldal

éSSzerûSítiK a 
KiStérSégi Szo-
ciáliS ellátáSt

Szeptemberben nyíliK 
a marS téri új cSarnoK

FejleSztéSeK zSombóKAz építôk helyét 
hamarosan az 
árusok vehetik 
át, mivel végé-
hez közeledik az 
építés.

Jelentôsen átalakították 
a Kistérség szociális intéz-
ményrendszerét, amely így 
hatékonyabban és olcsóbban 
mûködik majd.

Több beruházás is befe-
jezôdött a településen. 
Korszerûsítették a 
játszóteret, felújították 
az iskolát.

Kistérség települései

bemutatKoznaK a települéSeK: algyô

A Szegedtôl 8 kilométerre fekvô, közel 
5400 lelket számláló Algyô idei költség-
vetése 1,5 milliárd forint. A község bü-
dzséjének közel felét, 700 millió forintot 
fordítanak ebben az esztendôben fejlesz-
tésekre. Piri József 1997. október elseje 
óta áll a település élén. A polgármester 
1990-tôl a nagyközség önállóvá válásáig, 
1997-ig a szegedi városi közgyûlésben 
képviselte Algyôt. A település elsô em-
berének elmondása szerint 1997 elôtt két 
olyan meghatározó beruházás is indult 
Algyôn, ami a mai napig meghatározó. 
– 1992-ben elkezdtük a szennyvízháló-
zat kiépítését és megépítettük a szeny-
nyvíztisztító mûvet. 2000 végére 100 
százalékban csatornázott lett a település 
és szilárd burkolatú utak épültek. Az 
1994-ben átadott Faluház pedig valódi 
közösségi életteret teremtett – ismertette 
az ezredforduló elôtti két legmeghatá-
rozóbb beruházást Piri József. Hogy mi 
determinálta Algyô önállóvá válását? A 
polgármester szerint elôször is az, hogy 

nem vált Szeged szerves részévé, nem 
úgy, mint Tápé vagy Szôreg. A szénhid-
rogén bányászat jelentôsége, az abból 
származó bevétel is komoly érv volt az 
önállóság mellett, hiszen ez a jövedelem 
komoly anyagi lehetôséget biztosít a 
településnek a beruházások finanszíro-
zásához. Hogy milyen feladatai adódtak 
az önkormányzatnak a Szegedtôl való 
elszakadás után? – Az algyôi képviselô-
testület településfejlesztési koncepciót fo-
gadott el, amelyben hangsúlyos szerepet 
kapott az intézményhálózat fejlesztése és 
az építési telkek kialakítása. Megvettük 
a Moltól 60 millió forintért a barakktábor 
18 hektáros területét, ahol a 2000-es 
évek elején mintegy ötven építési telket 
alakítottunk ki a megfelelô infrastruk-
túrával, utcákkal, közvilágítással, víz-
zel, gázzal, villannyal stb. Tudni kell, 
hogy a barakktábor melletti Fô téren 
1997-ben még búzaföld volt. Ám az évek 
elteltével a Fô tér, Búvár és Bartók Béla 
utca által határolt területen épült fel a 
település új központja. Az Egészséghá-
zat korszerûsítettük, itt kapott helyet a 
posta és a takarékszövetkezet, itt épült 
fel pályázati támogatással a 14 lakásos 
bérház, valamint a Borbála fürdô, és itt 
épül az új iskola – sorolta Piri József, 
hogy mi került és kerül az új települési 
központba. Hogy miért határoztak úgy, 
hogy két nagyvároshoz is közel létre-
hoznak egy fürdôt? – A Mol által átadott 
kútból 30 millió forint ráfordításával 
kialakítottunk egy termálkutat, hogy 
kielégítsük a 2007-ben átadott fürdô 
igényeit. E kútból oldjuk majd meg az 
új iskola fûtését is. Hogy kell-e fürdô 
két nagyváros mellett is? A válasz: igen. 
Szegedrôl például nagyon sokan járnak 
ki Algyôre. Nálunk már minden óvodás 
és iskolás tud vagy tanul úszni. És ami 
nagyon fontos: a Borbála fürdô a tele-

pülés turisztikai fejlesztésének alapp-
illére! – hangsúlyozta a polgármester. 
Tavasszal kezdték el építeni az új, 16 
tantermes, többfunkciós iskolát az 1310 
négyzetméteres tornacsarnokkal, a közel 
500 négyzetméteres aulával, valamint 
étteremmel és 300 adagos melegítô-
konyhával. Az iskolánál 50 parkoló és 
39 kerékpártároló is épül. A beruhá-
zás költsége közel 1,7 milliárd forint, 
amelybôl 200 millió forintot pályázaton 
nyert az önkormányzat. Az új helyen 
2011 szeptemberében indul a tanítás. 
Piri József elmondta, hogy jelenleg négy 
helyen folyik az oktatás Algyôn. Az új 
iskola elkészültével hasznosítani fogják 
majd a régi épületeket. A növekvô gyer-
meklétszám miatt tavaly bôvítették az 
óvodát, amely most 8 csoporttal mûködik. 
Bölcsôde nem volt a településen, ám 
pár éve építettek egy több mint húsz 
férôhelyes intézményt.

Algyô fejlôdésének másik fontos alapp-
illére a korszerû, innovációs és logiszti-
kai háttérbázissal rendelkezô Jura ipari 
park. A település déli részén, a 47-es 
fôút mellett elhelyezkedô több mint 70 
hektáros ingatlan – amelyet 2004-ben 
vásárolt meg az önkormányzat egy gaz-
dasági társasággal – kiválóan alkalmas 
mind barna-, mind pedig zöldmezôs 
beruházások megvalósítására. Az ipari 
park legnagyobb elônye földrajzi fek-
vésében rejlik, amelynek köszönhetôen 
a szakképzett munkaerô Algyô mellett 

Szegedrôl, Vásárhelyrôl és Makóról is 
biztosítható. Az ipari parknak – amelybe 
eddig negyven cég, köztük több nagyhírû 
külföldi társaság települt be – közvetlen 
kapcsolata van az ország vérkeringését 
ellátó autópálya-rendszerhez és ipari vá-
gányain keresztül a vasúthoz. Repülôtér, 
medencés téli kikötô Szegeden keresztül 
érhetô el. Tavaly adták át Algyôn a 150 
milliárd forintból épült, 1,2 milliárd köb-

méter kapacitású stratégiai gáztárolót, 
amellyel Magyarország nagyot lépett 
elôre az energiabiztonság terén. Piri 
József hangsúlyozta: rendkívül fontos 
Algyô számára a szénhidrogén bányászat 
fejlesztése. A polgármester elmondta: 
jövôre indul a NIF Zrt. beruházásában 
a 47-es fôút Algyô és Szeged közötti 
szakaszának szélesítése és a kerék-

párút építése. Megépül a település déli 
részén az a 2 kilométeres elkerülôút 
is, amellyel mentesítik Algyôt a nagy 
tehergépjármûvektôl. A legújabb fejlesz-
tésekrôl Piri József elmondta: a Fô téren 
kétszintes szolgáltatóház épül – ahol 
a rendôrség mellett helyet kap majd a 
szakorvosi ellátás, a nôgyógyászat –, 
és a Köntös-házból kialakítanak egy 6 
szobás vendégházat. A fürdô tôszom-

szédságában pedig 40 szobás szállodát 
kíván építeni egy magánbefektetô. A 
Borbálában egy 15x15 méteres szabadtéri 
medencét is kialakítanak. A polgármes-
ter hangsúlyozta: Algyô mindenképpen 
fejlôdni és növekedni akar. Hozzátette: 
a lakosok életkörülményeit olyanná sze-
retnék tenni, hogy az ne különbözzön a 
városban élôéktôl. Olyan településsé akar 
válni Algyô – fogalmazott Piri József –, 
amely képes befogadni és megtartani 
a lakosságát és a vállalkozásokat. Mi 
már felkészültünk arra – jegyezte meg 

–, hogy át tudjuk vállalni a feladatokat 
akár térségi, akár más közigazgatási 
egységben. Végezetül a polgármester 
elmondta: szolidaritást vállaltak Nagy-
kinizs lakóival. A 370 lelket számláló 
borsodi települést árvízi katasztrófa súj-
totta. Az önkormányzat 1 millió forinttal 
támogatta Nagykinizst. Mindemellett 
számlát nyitott, amire eddig 400 ezer 
forintot fizettek be az algyôi magán-
személyek és vállalkozások. A gyûjtés 
tovább folytatódik, bárki segítheti az 
árvízkárosult település lakóit.

Új települési központ épül Algyôn. Piri József polgármester elmondta: olyan 
településsé akarnak válni, amely képes befogadni és megtartani a lakos-
ságát és a vállalkozásokat. Olyan életkörülményeket teremtenek, amelyek 
teljesen városias jellegûek. Épül az új, többfunkciós iskola, a Borbála fürdô 
tôszomszédságában pedig 40 szobás szállodát tervez egy magánbefektetô.

Algyôi Faluház

Épülô új iskola

Felújított játszótérFelújított Búvár útca



Hatalmasat változott, fejlôdött az 
elmúlt években az Északi városrész: 
megújult, megszépült a Diófa és kör-
nyéke. A városrész önkormányzati 
képviselôje, Solymos László már újabb 
fejlesztéseket indított el. 

Az Északi városrész egyik legfontosabb 
beruházása a Körtöltés utca rekonstruk-
ciója volt – mondta Solymos László. A 
Körtöltés utca és Makkoserdô sor felújítása 
200 millió forintba került. A forgalomcsil-
lapított, vagyis 30 kilométeres sebességi 
zónával és kerékpárúttal ellátott terület 
beváltotta a hozzáfûzött reményeket, el-
képzeléseket. A képviselô tapasztalata 
szerint mindenki elégedett a megoldással: 
az ott lakók biztonságban érzik magukat, 
ugyanakkor a forgalom is át tud haladni a 
területen. A Csô és Sárosi utca környékén 
nyaranta kibírhatatlan volt a bûz a közeli 
rókusi szennyvízátemelô miatt. A vízmû 
tavaly 80 millió forintból szennyvízfo-
górácsot épített és befedte az átemelôt. 
Az új technológiának köszönhetôen ma 
már nem érezni rossz szagot a környé-
ken. A Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola 
épületének átalakítása, korszerûsítése 
55 millió forintba került. A Csô utcai 

óvodában az utóbbi idôszakban minden 
évben volt kisebb-nagyobb felújítás 3-5 
millió forintért. Az Északi városrészben 
a Csongrádi sugárúton, valamint a Vág, 
Ács, Tópart, Sárosi, Bibó, Margaréta és 
Csaplár Benedek utcában voltak útfelújí-
tások, javítások és kátyúzások. A Sárosi 
és Kukorica utcában 20-25 parkolóhelyet 
alakítottak ki. A munkálatokat fôként 
a város útfelújítási alapjából finanszí-
rozták, de Solymos László is támogatta 
a képviselôi alapjából a rekonstrukciót, 
mint ahogy a parkosítási munkákra is 
3-400 ezer forintot fordít az alapjából 
évente. Az elmúlt ciklusban alakították 
ki a Diófa ABC környékén a szökôku-
tas pihenôparkot és korszerûsítették a 
kispiacot. A képviselô hangsúlyozta: a 
beruházás után az áruházat is felújította 
a tulajdonos, a panelházak pedig kevés 
kivétellel mind megújultak, így a Diófa és 
környéke nagyot változott, sokat szépült 
az elmúlt években. Az Északi városrész-
ben a panellakások kétharmada vett részt 

a panelrekonstrukcióban, sok már meg-
újult, és még zajlanak a felújítások. Tavaly 
a Rókusi körúti tömbbelsôkben mintegy 
15 ezer négyzetméteren parkosítottak, 
fákat ültettek és füvesítettek, valamint 
400 méter járdát építettek – mintegy 10 
millió forintból. A Csongrádi sugárút-
Sárosi utca és a Rókusi körút-Körtöltés 
utca keresztezôdésében a közbiztonság 
növelése érdekében kamerákat fog kihe-
lyezni a rendôrség. Új háziorvosi praxis 
is létesült Franciahögyön. Két játszóteret 

is felújítottak – amit részben a képviselôi 
alapjából finanszírozott a városatya –, és 
az uniós elôírásoknak megfelelôen moder-
nizáltak a Diófánál, ahová minden évben 
családi napot szervez gyermek- és felnôtt 
programokkal, valamint utcabállal Soly-
mos László. Ez idén augusztus 21-én lesz. 
Ugyanígy 2005 óta, amióta a városrész 
képviselôje, karácsonyfát állít a Kodály 
téren. A képviselôi alapjából évente 3 ezer 
tô egynyári virágot oszt ki. A Sárosi és 
Kukorica utca közötti kiserdô az állam 
tulajdonában és a Dalerd tulajdonában 
van. A képviselô minden évben kitaka-
ríttatja az alapjából. Hogy milyen tervei 
vannak a jövôt illetôen? A kiserdôben 
pihenôparkot alakítanak ki különbözô 
játszóeszközökkel. A 96 férôhelyes Csô 
utcai bölcsôde felújítására (hôszigetelés, 
nyílászárócsere és fûtéskorszerûsítés) 
már beadták a pályázatot. A beruházás 
jövôre valósulhat meg. Tervezik a Csô 
utcai óvoda felújítását is, amelyre keresik 
a pályázati forrásokat. 

Új-Rókuson gôzerôvel építik a 2-es 
villamos vonalát, amely jelenleg a 
város legnagyobb folyamatban lévô 

fejlesztése. Ilyen ütemben fejlôdött 
Ménesi Imre városrészi képviselô 
szerint Új-Rókus az elmúlt években: 
korszerûsítették az iskolát, megújul-
tak a panelházak és játszóterek.

Ménesi Imre a 3,5 millió forintos éves 
képviselôi alapjának egyharmadát kü-
lönbözô támogatásokra, kétharmadát 
pedig a közterületek karbantartására 
és fejlesztésére fordítja. Új-Rókus képvi-
selôje elmondta: az alapjából rendszeresen 
támogatja a Garam, Petresi és Rókusi 
körúti óvodát, a Siha közi és Rókusi körúti 
bölcsôdét, a Rókus II. számú Általános 
Iskolát, valamint a Kossuth Lajos sugárúti 
és Vértói utcai idôsek klubját, de több al-
kalommal segítette a városrész könyvtárát 
is. – A közterületre fordítandó pénzbôl 
támogatom a lakosság növénytelepítési 
igényeit, s ebbôl a keretbôl tartom karban 
a játszóterek homokozóit, játékszereit, és 
telepítek lakossági igényre padokat is – 
mondta a képviselô. Példaként említette, 
hogy sikeres pályázattal több mint 10 
millió forintból telepített közel kétezer 
fát a Vértói dombon, a Rókusi körúton 
és a Búvár-tó környékén, de lakossági 
kérésre a Nyitra, Petresi és Garam ut-
cában is ültettek fákat. Új-Rókus egyik 
legfontosabb fejlesztéseként a Rókus II. 
számú Általános Iskolában 32 millió fo-
rintból épített multifunkciós sportpályát 

említi, mivel elôtte nem volt biztosított a 
szabadtéri sportolás a suliban. Nagyon 
büszke a Búvár-tónál 14 millió forintból 
épített, a térségben is egyedülálló, nem-
zetközi versenyek lebonyolítására is alkal-
mas görkorcsolyapályára. – A városrész 
egyértelmûen legnagyobb beruházása a 
Rókus II. számú Általános Iskola felújítása 
volt. A 220 millió forintos rekonstruk-
cióhoz komoly uniós pályázati pénzt is 
nyertünk – mondta Ménesi Imre. A kép-
viselô természetesen büszke az új, uniós 
normáknak is megfelelô játszóterekre: a 
Búvár-tó melletti kisgyermek-játszóteret 
6 millió forintból, az Ilona utcait 1,7 millió 
forintból, az Ipoly sor mögötti játszóteret 

pedig 1,5 millió forintból építették. Utóbbi 
kettô létrehozását a képviselôi alapjából is 
támogatta, de jelentôs összegeket fordít a 
már meglévô játszóterek megfelelô szinten 
történô karbantartására is. A Petresi utcai 
óvoda teljesen új, magas tetôszerkezetet 
kapott, ami nem szokványos megoldás. 
Szintén új színfolt Szegeden, hogy a Vértói 
úti sétányt közvilágítással látták el. De 
elkészültek a szelektív hulladékgyûjtô 
szigetek is, és megépült a Vértói úton 
a hulladékgyûjtô udvar is. – Új-Rókus 
és Szeged legnagyobb folyamatban lévô 
fejlesztése a 2-es villamosvonal kiépíté-
se, mely idén hamarosan befejezôdik és 
elindulhat a közlekedés – hangsúlyozta 
Ménesi Imre. A képviselô a kezdetek-
tôl fogva támogatta és népszerûsítette 
a panelprogramot, amelyben elmondása 
szerint Új-Rókus az élen jár. Nagyon sok 
család pályázott és nyert, s a mai napig 
folyamatban vannak a kivitelezések. Hogy 
milyen tervei vannak Ménesi Imrének a 
jövôt illetôen? – Szeretném jövôre meg-
valósítani a Siha közi bölcsôde felújítását, 
amelynek tervezése már folyamatban van. 
A villamosprojekt befejezôdését követôen 
újabb növénytelepítésekkel a zöldterü-
leteket szeretném fejleszteni. Továbbra 
is fontosnak tartom az általános iskola 
fejlesztését, ezen belül az udvar további 
építését. Szükséges volna a járdák és 
szervizutak javítása, valamint a Búvár-

tónál a görkorcsolyapálya melletti terület 
rendezése – foglalta össze terveit Ménesi 
Imre.

Egyéni képviselôi alapjából asz-
faltoztatja le Fodorkertben az Iglói 
utcát Kónya Gábor, valamint a fontos 
gyûjtôút, a Tölgyes utca is megújul. 
Északi városrész, Gedó és Fodorkert 
képviselôje támogatja a Gedói és Gás-
pár Zoltán utcai óvoda, valamint a 
Gedói Általános Iskola felújítását is.

A Mi óvodánk, mi iskolánk program-
ban 200 millió forint értékben pályázatot 
hirdetett a város az oktatási intézmények 
részére a nyári felújításokhoz. Közel száz 
intézmény adott be pályázatot, és mind-
egyik nyert. A szülôk és alapítványok 
anyagi felajánlásainak és a vállalt társa-
dalmi munkáknak köszönhetôen mintegy 
300 millió forint értékû felújítás kezdôdött. 
A programban részt vesz a Gedói és Gás-
pár Zoltán utcai óvoda, valamint a Gedói 
Általános Iskola is. A példás összefogást 
mindhárom esetben anyagilag is támo-
gatom a képviselôi alapomból – számolt 
be a legfrissebb felújításokról Kónya Gá-
bor. Északi városrész, Gedó és Fodorkert 
képviselôje az évi mintegy bruttó 4 millió 

forintos alapja nagy részét közterületi 
fejlesztésekre, javításokra fordítja. De 
ebbôl finanszírozta nemrégiben két új 
homokozó építését, valamint új játszóesz-
közök – rugós, négyüléses billegô játék és 
mérleghinta – telepítését  a Gáspár Zoltán 
és Ág utca közötti, valamint Homonnai ut-
cai játszótéren. Tervezi újabb játszóeszköz 
beszerzését a felújított, bekerített Murányi 
utcai játszótérre is. Lakossági kérések-
nek megfelelôen folytattam, folytatom a 
járdaépítéseket is. Elkészült az új járda a 
Csongrádi sugárút 73. és a Gáspár Zoltán 
utca 8. között, és e ház másik oldalától 
a Bimbó utca sarkáig. Fodorkertben, az 
új ligetben a mélygarázs sor töltés felôli 

végétôl a Tölgyes és Lôcsei utca sarkához 
kivezetô járda építése hamarosan indul. A 
legfontosabb kátyúzásokat is sikerült elvé-
geztetni a Bártfai, Máramarosi, Homonnai, 
Trencsényi és Tölgyes utcában – sorolta 
a képviselô, aki a nagyon rossz állapotú 
Iglói utcát teljes egészében felújíttatja az 
alapjából. Az aszfaltszônyegezés hamaro-
san indul. Ezzel a Tátra tér több irányból 
is jó úton lesz megközelíthetô. Elôkészítés 
alatt áll a Tölgyes utca mindkét oldali 
sávjának teljes felújítása. Ez Fodorkert 
legfontosabb gyûjtôútja. A kétoldali új 
aszfaltsáv fogja majd közre azt az új li-
getet, ahol már szépen cseperedik 3600 
facsemete. Kónya Gábor újabb kényelmes, 
Kikötô típusú padokat vásárolt és telepí-
tett a Csongrádi sugárút 65-69. mögötti 
játszótérre és pihenôparkba, valamint az 
ottani családi sütô-fôzôhelyre és a Gáspár 
Zoltán utcai játszótérre. Ugyanilyen pa-
dokat telepítenek a napokban a Tölgyes 
utcai liget töltés felôli részére, valamint 
a Lomnici utca 5. mögötti játszótérre és 
sütô-fôzôhelyre. A Tölgyes utcai családi 
pihenôhelyen a vandálok által összetört 
kô tûzrakó-bográcstartót hamarosan ki-
cserélik. Ezt is az alapjából finanszírozza 
a képviselô. A József Attila sugárút 136-
138. elôtt tavaly ôsszel adták át az új 
díszteret a szökôkúttal. – Az ott lakók 
arról panaszkodtak, hogy az örömüket 
elrontják az esténként a város különbözô 
részérôl rendszeresen odasereglô kisebb-
nagyobb csoportok, akik az éjszakáig 
tartó hangos, idônként minôsíthetetlen 
viselkedésükkel zavarják a pihenni vá-
gyók nyugalmát. Ezért megrendeltem a 
szökôkutat vezérlô elektronika átprogra-
mozását, amely a késôbbiekben a kút és 
díszvilágításának mûködését este 9 óráig 
engedélyezi – mondta a képviselô, aki a 
fejlesztésekkel, javításokkal kapcsolatban 
továbbra is várja a lakossági javaslatokat 
a 483-662-es telefonszámán.

Szegedi válaSztóKerületeK bemutatáSa 
Új sorozatot indítottunk lapunkban: szegedi önkormányzati képviselôk 

beszélnek arról, milyen fejlesztések voltak az elmúlt hónapokban, években 
a városrészükben, mire fordították a képviselôi alapjukat és milyen terveik 
vannak a jövôt illetôen. Sorozatunkban ezúttal Solymos Lászlót, Északi vá-
rosrész és Franciahögy, valamint Kónya Gábort, Északi városrész, Gedó és 
Fodorkert, illetve Ménesi Imrét, Új-Rókus képviselôjét kérdeztük.

Fejlesztések Szegeden

Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola

Kis piac a Diófánál

Dísz tér

Játszótér az Ipoly soron

Gedói Általános Iskola

Felújított panelház 2-es villamos épülô szakasza

Felújított Körtöltés utca
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Ki van jelölve a falak helye, elôször a 
vízvezeték-szerelés jön, majd utána az 
aljzatbetont leterítjük, aztán a falazás - 
mutatja a terveket Vida János az új Mars 
téri nagycsarnok egyik bérlôje. Július 
20-ika óta dolgozhatnak a kereskedôk 
új üzlethelyiségeik kulcsrakészre ala-
kításán. Egy 36 négyzetméteres üzlet 
bérleti joga 6 millió forint, Vida János 
szerint még egy millió forintot biztosan 
rá kell szánni az építkezésre. 

A szemben lévô oldalon húsbolt készül, 
az itteni bérlô is egyre inkább kezd meg-
barátkozni az új körülményekkel. Na-
gyon újnak tûnik, de biztosan nagyon jó 
lesz, ami elônyös a vásárló és a kereskedô 
számára egyaránt, hogy a zöldséges piac 
is bent van, tehát a zöldséget vásárlók 

látni fogják a baromfi pultomat és a ba-
romfit vásárlók is a zöldségest – osztja 
meg velünk az új csarnok egyik elônyét 
Bozóki Istvánné. 

A kereskedôk tempósan haladtak a 
munkákkal, ugyanis augusztus 4-ére 
mindenkinek ki kellett költöznie a régi 
csarnokból. A kivitelezô a következô 
napon nekilátott a roskadozó épület 
bontásának.

Szerencsére határidôre az összes ke-
reskedô el tudta hagyni a régi csarnokot, 
a bontás így az  ütemtervnek megfelelôen 
elkezdôdhetett. Látványosan körbe van 
kerítve a régi csarnok, körül-belül fél 
hónapot fog igénybe venni, amíg a vál-
lalkozó lebontja a régi épületet - avat be 
a részletekbe Ménesi Imre, a körzet ön-
kormányzati képviselôje. Ott jártunkkor 
körülbelül 15-20 munkás serénykedett 

az omladozó falak között, körben min-
denfelé kábelek lógtak le a mennyezetrôl. 
Részben a régi csarnok helye ad majd 
otthont a térre tervezett 300 férôhelyes 
parkolónak.

Az új, impozáns nagycsarnokban az 
üzlethelyiségek kialakítása mellett befe-
jezô munkákat végez a beruházás generál 
kivitelezôje. Kívül az épület burkolásán 
fáradoztak. Bent a földszinten locsoltak, 
az emeleten a tetôkertet gondozták, vala-
mint a középsô hídon kialakított irányító 
helyiség kialakításán dolgoztak. Augusz-
tus elején elkezdôdött az új nagycsarnok 
mûszaki átadása, a folyamat lezárása 
után várhatóan szeptember elején adják 
át hivatalosan az épületet, ekkor nyithat-
nak ki a benn lévô üzletek is.

Az U-pavilon felé haladva már egyre 
inkább körvonalazódik a Mars téri piac 
új arculata. A kiscsarnokokba ismét a 
megszokott helyen tudnak bemenni a 
vásárlók, a gyalogosforgalom pedig a te-
ret immár a végleges bejáraton keresztül 
tudja megközelíteni, melyet a felújított 

egykori mázsaház mellett alakítottak 
ki. Ha itt jövünk be a piacra, jobb kéz 
felôl végig kerítés választja el a teret a 
buszpályaudvartól. Ide sövénysort is ter-
veztek. Az U-pavilon mellett ponyvákat 
húztak a kihelyezett sátrakra, itt lesz 
az új asztalos piac. Két oldalán fasorok 

adnak majd árnyékot az árusoknak és a 
vevôknek. A régi épület elôtt a majdani 
pihenôpark is egyre inkább láthatóvá vá-
lik. Itt füves terület jön létre, szökôkúttal, 
padokkal. A törmelék nagy részét már 
elhordta a kivitelezô, és folyamatosan 
halad a tereprendezéssel.

Szeptember elsejétôl igényelhetô a 
Szeged Kártya. Cél a kártyatulajdonos 
szegediek számára a lokálpatriotizmus 
erôsítése, az elfogadóhely helyi vállal-
kozások számára pedig az ügyfélkör 
rendszeres elérésének biztosítása. A 
pontgyûjtô és kedvezményeket biztosí-
tó rendszerrôl a múlt év végén döntött a 
város közgyûlése. A kártyát valamennyi 
szegedi lakos ingyen kaphatja meg.

A multinacionális cégek már régóta 
mûködtetnek kártyaprogramot, amely-
lyel törzsvásárlóik hûségét jutalmazzák. 
Ennek mintájára jött létre Szeged saját 
hûségprogramja. Szegeden mintegy 75 
ezer háztartás ingyen kaphatja majd 
meg a városi kártyát. A névre szóló 
plasztik egy olyan rendszerre lett ki-
dolgozva, amely a szegedi állandó lak-
címmel rendelkezô lakosoknak biztosít 
kedvezményeket a helyi üzletekben, 
intézményekben, illetve egyben gaz-
dasági elônyökhöz juttatja a rendszer 
használóit - hangsúlyozta Solymos László, 
várospolitikai alpolgármester.

Az elmúlt hónapokban lezajlott a pi-
acon lévô kártyarendszerek mûködési 
elveinek összehasonlítása és a beszerzési 
eljárás, amelynek köszönhetôen sikerült 
kiválasztani a kártyagyártó és rendszer-

üzemeltetô partnert. A cég vállalta, hogy 
az önkormányzati intézmények és üzleti 
vállalkozások közül minél többet bevon 
a programba, várhatóan az év végéig 
100 cég csatlakozik a rendszerhez. Az 
üzlettulajdonosok nincsenek szabályok 
közé szorítva, maguk dönthetik el, hogy 
milyen bónuszt biztosítanak. Ez lehet 
százaléknyújtás, vagy akár pontgyûjtô 
akció is, de az is engedélyezett, hogy 
bizonyos üzletek összefogjanak és egy-
fajta hálózatként mûködve nyújtsanak 
plusz kedvezményeket a szegedieknek. 
A kártya azért nagyszerû, mert a hasz-
nálója ugyanazzal a kártyával tudja a 
kedvezményeket igénybe venni a kü-
lönbözô elfogadóhelyeken, így nem kell 
üzletenként más és más kártyát hasz-
nálni. Az elfogadó helyek induló listája 
augusztus végére alakulhat ki - tette 
hozzá az alpolgármester.

A kártyákról és azok igénylésérôl le-
vélben kapnak tájékoztatást a szegediek. 
Solymos Lászlótól továbbá megtudtuk, 
hogy szeptember elsejétôl mûködik 
majd a Városháza „szürke” épületében, 
a Széchenyi tér 10. szám alatt egy ügy-
félszolgálati iroda, ahol egy igénylôlap 
kitöltését követôen a kártyát személyesen 
is át lehet majd venni.

A tervezett határidônél közel egy 
hónappal hamarabb elkészül a Tarjáni 
városrész felújítása. A rehabilitációs mun-
kálatokat eleinte a rossz idô hátráltatta, 
de mostanra sikerült behozni a lemara-
dást, így augusztus 21-én, ünnepélyes 
keretek között vehetik birtokba a meg-
újult Víztorony teret az ott élôk.

A közel félmilliárdos beruházásra a 
város az Európai Unió által meghirdetett 
Dél-Alföldi Operatív Programon nyert 
pénzt, amelyet 20%-os önerôvel egészített 
ki. Ez fedezte a tér komplex felújítását, 
így elkészülhetett a Tarjáni Víztorony 
téri decentrum, vagyis az utasvárók, 

a forgalmi épület, az üzletsor és a P+R 
parkolók. A közlekedési nagyprojekt 
keretén belül megújultak a buszmeg-
állók és kialakításra kerültek a 10-es 
troli vonalának felsôvezetékei, megállói, 
illetve végállomása is. Ezenfelül külön 
pályázott és nyert az önkormányzat a 
jegykiadó automatákra, amelyeket szin-
tén kihelyeztek már a téren - tudtuk meg 
a terület önkormányzati képviselôjétôl. 
Révész Mihály hozzátette: a Tarjáni Víz-
torony tér felújításával nemcsak a már 
említett közlekedési terek újultak meg, 
de kizöldült a tér is - köszönhetôen a 
parkosítási folyamatoknak.

Szeptember elSô Felében nyithat az új 
marS téri nagycSarnoK

Szeged Kártya

megújult a tarjáni 
víztorony tér

Ütemterv szerint halad a Mars tér felújítása, a nagycsarnokban, a bérlôk 
már elkezdték üzlethelyiségeik kialakítását, a generál kivitelezô közben 
nekilátott az üresen hagyott régi csarnok bontásának. Az U-pavilon körül 
pedig egyre inkább kezd kirajzolódni a piac új arculata.

Fejlesztések Szegeden

Szolgáltatás

Fejlesztések Szegeden

A piac mellett a napokban a Mars tér két oldalán is folyamatosan dolgoznak. 
Többek között felbontották az útburkolatot a Mérnöki kar elôtt, a munkaterület 
lezárták, így a nagykörút felôl csak a Szent Gellért utcára kanyarodva tudnak 
továbbhaladni a közlekedôk. A szegedi belváros rehabilitáció részeként a Mérnöki 
kar elôtt egy díszteret hoznak létre, mely elôszobája lesz a kar épületének és 
egyben a Mars téri piacnak. Ha a tér elkészül, a forgalmi rend is változni fog, 
ugyanis autóval a nagykörút felôl nem lehet majd átmenni a dísztéren a Pulz 
utca vagy a börtön felé. A Hajnóczy utcai keresztezôdéssel szemben szintén 
bontási munkákat végez a kivitelezô. A nagykörúton egy plusz lekanyarodó 
sávot alakítanak ki, a tervek szerint a nagykörútról mindkét irányból be lehet 
majd hajtani a Gábor Dénes iskola utcájába, ahol kétirányú lesz a forgalom. 
Emiatt ezt az utcát szintén szélesítik, és ezen az útvonalon lehet majd eljutni 
a piac Boross József utcai bejáratához, ahonnan meg lehet majd közelíteni a 
parkolót.  A nagykörút és a Gábor Dénes iskola utcájának keresztezôdésben 
pedig jelzôlámpa segíti majd a közlekedést. Az új forgalmi rend várhatóan 
szeptember végén lép életbe.

Új épület a Víztorony téren

Felújított Víztorony tér
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A Nemzeti Drogstratégia 2000-ben 
az egyetlen jogszabály volt, melyet az 
Országgyûlés ellenszavazat nélkül foga-
dott el. Ez a dokumentum 2009 végéig 
volt érvényes, helyébe a 2010-2018-as 
idôszakra vonatkozó új drogstratégia 
lépett. Ez a dokumentum a kínálat-
csökkentés, a megelôzés és a kezelés 
irányait is meghatározza, nem csak az 
illegális kábítószerek, de mindenféle 
tudatmódosító szer vonatkozásában. 
A drogstratégia érinti az élet minden 
területét, a családoktól az iskolákon át 
a munkahelyekig. Célja, hogy egysé-
ges irányvonalat adjon például a helyi 
drogstratégiák kidolgozásához.

Szegeden 2000 óta létezik helyi 
drogstratégia – mondja Arany Zoltán, 
a drogcentrum vezetôje. A stratégia 
végrehajtásában nagy szerep hárul 
a szegedi Kábítószerügyi Egyeztetô 
Fórumra (KEF). E testületben együtt 
dolgoznak a szenvedélybetegségek 
problémájával találkozó szervezetek, 
beleértve például iskolákat, egyházakat, 

hivatalokat, rendôrséget. A KEF azért 
van, hogy összehangolja, egységesítse 
a szakmai munkát. A testület motor-
ja maga a drogcentrum. Az igazgató 
elárulja azt is, hogy jelenleg egy, az 
egész Dél-alföldi Régióra kiterjedô KEF 
létrehozásán fáradoznak. 

Szegeden 2009-ben elkészült a helyi 
droghasználatról szóló komplex felmé-
rés, mely országosan is egyedülálló. A 
könyv formájában is megjelent kutatás 
lesz az alapja az új, helyi drogstraté-
giának, melynek jövôre kell elkészül-
nie. A komplex felmérés ismeretében 
most aprólékos mûhelymunka zajlik. A 
különféle területek szakemberei hely-
zetképet készítenek az elmúlt három 
év munkájáról, és meghatározzák a 
jövôbeni irányokat.

A drogcentrum, és a stratégián dol-
gozó szakemberek munkáját pályázati 
források is segítik. Ilyen például a sze-
gedi önkormányzatnak a „biztonságos 
szórakozóhely” minôsítés létrehozására 
beadott, elbírálás alatt álló pályázata. 

Ha e program létrejön, akkor a hozzá 
csatlakozó szórakozóhelyeken például 
jelen lesznek a drogcentrum által ki-
képzett segítôk. 

A drogcentrum egyébként ott volt a 
júniusi szegedi sörfesztiválon is, mondja 
egy friss kezdeményezésükrôl Arany 
Zoltán. Hasonlóan új a centrum kol-
légiumokban zajló kísérleti program-
ja, mely még idôben szeretné „kézen 
fogni” a veszélyeztetett fiatalokat, és 
megmutatni számukra a drogon kívüli 
alternatívákat. 

Az egyesítés irányítója az Egyesített 
Szociális Intézmény fôigazgatója, Zsótér 
Antal, aki huszonhárom éves vezetôi 
múlttal látja el a feladatot, mely nem 
csekély. Az integrációról azt mondja, 
mindenképpen célszerû lépés, ha a köz-
feladatok ellátásában párhuzamosságok 
találhatók, és a munka az egyesítés által 
szakmai és gazdasági szempontból is 
hatékonyabbá tehetô. 

Az összeolvadás elôtt az Egyesített 
Szociális Intézmény a tartós bentlaká-
sos idôsellátásra szakosodott. Szegeden 
négy telephelyen 244 ember összesen 
460 idôs emberrôl gondoskodott. Ehhez 
jött július 1-jétôl a kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ teljes intézmény- és 

szolgáltatási rendszere, valamint 235 
dolgozója. A feladatok között immár 
a fogyatékosok nappali ellátása, az 
idôsotthoni szakosított ellátás, a család-
segítés, a közösségi ellátás, a hajléktalan 
ellátás, az idôsklubok mûködtetése, a 
házi segítségnyújtás, a szociális ét-
keztetés, a gyermekjóléti alapellátás, 
a gyermekek és a családok átmeneti 
otthonának, valamint a népkonyhának 
az üzemeltetése, a drogcentrum, a pszi-

chiátriai ellátás és az S.O.S. Lelkisegély 
Szolgálat mûködtetése is szerepel. Az 
intézményhez Domaszéken bölcsôdei 
és védônôi szolgáltatás, Dócon, Szaty-
mazon, Zsombón és Domaszéken tanya-
gondnoki szolgálat is tartozik.

Az egyesítéssel nem csak a költségfaló 
párhuzamosságok szûnnek meg és a 
mûködés egyszerûsödik, hanem más 
téren is kihasználhatók lesznek az in-
tegráció elônyei. A nagyobb intézmény-
hálózat ugyanis kedvezôbb pozícióból 
indul a különféle pályázatokon, melyek 
a további fejlôdés, a korszerûsödés, az 
elôbbre jutás lehetôségét biztosítják. 

Magyarországon több olyan intéz-
mény volt, amellyel megelôzött jó 
néhány európai országot. Ilyen volt a 
népfôiskolai mozgalom. Mi volt a siker 
titka? Az oktatás, az, hogy a népfôis-
kolákon sajátos értékrenden alapuló 
életvitelt oktattak a fiatal felnôtteknek. 
Nem afféle „esti iskola”, volt, hanem 
egy olyan képzés, ahol a legelesettebb 
rétegnek – a szegényparasztságnak – 
mezôgazdasági szakmai ismereteket 
adtak át, mellette szabad, öntudatos és 
mûvelt hazafiakat nevelnek. 

A Wesselényi Népfôiskola az ország 
legrégebben folyamatosan mûködô 
Népfôiskolája, ahol minden évben a 
késô ôszi, téli hónapokban elôadásso-
rozatot szerveznek. Neves - elsôsorban 
szegedi - tudósok, egyetemi oktatók, 
mûvészek különféle témákban tartanak 
elôadásokat az érdeklôdôk számára. Ez 
az épület a tanyavilág központjában a 
civil élet fontos színtere az év minden 
hónapjában. Messze földön egyedüliként 
ôrzi a tanyai iskola egykori örökségét, 
a népmûvelést. A valamikor oda járó 
gyerekek nyugdíjas korukban is eljár-
nak, és akadémikusok, professzorok, 
nagyhírû kutatók szájából hallják a 
tudomány legújabb eredményeit. No-
vember elsô hetétôl március elsô hetéig 
tart a „tanulmányi idô”, és olyan elôadó-
juk is van, aki a legelsôk között már 
ott volt, és azóta is eljár. Az elôadókkal 
való egyeztetés feladatát Horváth Dezsô 
újságíró vállalta magára közel 30 év-
vel ezelôtt, a közönség szervezését, az 
iskola adminisztrációját Sípos Mihály 
(a Népfôiskola „rektora”) végzi nagy 
odaadással.

A Wesselényi iskola ad otthont az 
Ôszeszék és Vidéke Vadászegyesület 
tagjainak a szakmai munkához.

Az Összefogás Zsombóért Közhasz-
nú Egyesület eszközbeszerzéseinek 
(emeletes ágyak, matracok) valamint 

a Szivárvány Zsombói Nagycsaládos 
Egyesület támogatásának köszönhetôen 
iskolai szünidôben gyermektáborok 
fôhadiszállása az épület. Lehetôséget 
ad az ifjabb generációknak arra, hogy 
megláthassák, régen milyen is volt a 
tanyai iskolában folyó élet. A táborok-
ban kézmûves foglalkozások, külön-
bözô próbák, vetélkedôk, kirándulások, 
hagyományôrzô foglalkozások teszik 
felejthetetlen élménnyé az itt töltött 
napokat, melynek központja e zsombói 
külterületi épület.

Nemcsak az ott folyó munkára lehet-
nek a helyiek büszkék, hanem magára 
az épületre is. Ez az egyetlen klebersber-
gi tanyai iskola, amely köztulajdonban 
maradt Zsombón.  

Ezért is nagyon fontos, hogy pályázati 
forrásokból sikerült az önkormányzat-
nak az iskolát méltó módon megújítani 
és tervezik továbbfejleszteni.

A Wesselényi iskolában az utóbbi 
években megvalósult fejlesztések:

-  iskola tetôcseréje (2.917.860 
Ft,- értékben)

- villamoshálózatának felújítása 
(1.188.999 Ft értékben), így a tanterem 
és a volt szolgálati lakás is megújult, 

- belsô festés-mázolás, továbbá 
- 50 db szék (171.600 Ft érték-

ben) és egyéb használati eszköz beszer-
zése (630.121 Ft értékben) valósult meg. 

A megvalósult legfontosabb állag-
megóvó beruházásokon túl a tervekben 
szerepel a melléképületben vizesblokk 
kialakítása, kerítés létesítése, parkosí-
tás, homlokzati hibák helyreállítása, az 
eredeti téglajárdák újrarakása.

A jövôbeni elképzelés szerint egy 
települést bemutató körtúra egyik bázis 
állomásaként új funkcióval is bôvül a 
jelenleg is népszerû intézmény, mely-
re méltán büszkék a zsombóiak és a 
környezô településekrôl ide járó nép-
fôiskolai hallgatók.

Szociális ellátás

Szociális ellátás Fejlesztések a Kistérségben

KéSzülôben Szeged új
drogStratégiája

éSSzerûSítéS a
KiStérSégi SzociáliS 
ellátáSban

WeSSelényi
népFôiSKola 
zSombón

Komoly elôny a szegedi kistérségben élôk számára, hogy létezik a Dr. 
Farkasinszky Teréz Ifjúsági Drogcentrum. A Szegedi Kistérség Többcélú Tár-
sulása Egyesített Szociális Intézményén belül mûködô centrum önmagában 
persze kevés lenne. Ám van egy helyi, gondosan kidolgozott drogstratégia 
is, mely irányt szab a szakmai munkának, eredményessé teszi a rászorulók 
gondozását, hatékonnyá a prevenciós munkát.

Jelentôs átalakuláson ment át a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának 
szociális intézményrendszere. A Humán Szolgáltató Központ július 1-jével 
beleolvadt a kistérségi Egyesített Szociális Intézménybe. 

 „Jobb polgárt, jobb hazafit s jobb embert, nevelni, ez a népfôiskola feladata.” 
(Móricz Zsigmond)

Új kezdeményezések a szegedi drogcentrumban

Hatékonyabb mûködés, „pályázatbarát” rendszer

Arany Zoltán

Egyesített Szociális Intézmény fôépülete

Népfôiskola épülete
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Rendezvények a Kistérségben

Szórakozás

boroK éS lovaK 
ôSznyitója 
domaSzéKen

ÖKorandi a tiSza partján

Kétnapos rendezvénysorozattal indul 
az ôsz Domaszéken. Szeptember 4-én, 
szombaton este 8 órakor Gáspár László 
fellépésével az Árpád téren kezdôdik a 
Nyársirató szabadtéri disco, ahol dj-k 
pörgetik majd a lemezeket.

Szeptember 5-én, vasárnap reggel 8 
órakor Kispéter Géza polgármester meg-
nyitójával kezdôdik a Fogathajtó Verseny 
és Domaszéki Borok Fesztiválja. Elôbbi 
nem más, mint a Csongrád Megyei Lovas 
Szövetség Megyei Bajnoksága. Miközben 
a lovasok versenyeznek, az érdeklôdôk 
borokat kóstolhatnak, borkülönlegessé-
gekkel ismerkedhetnek. Fogathajtásban 
egyébként polgármesterek is összemérik 
tudásukat. A versenyek eredményhirde-
tése délután 4-kor lesz. 

A rendezvénysorozat a Magyar -
ország-Románia Határon Átnyúló 
Együttmûködési Program része, és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap tá-
mogatásával valósul meg. 

A helyszín idén is az újszegedi Partfür-
dô lesz, az idôpont pedig augusztus 25-29. 
Neves fellépôk - Cure, Alphaville, The 
Tarantinos, Kosheen, Apollo 440, Macy 
Gray, Gabriella Cilmi – már az elmúlt 
években is kényeztették a látogatókat, 
idén pedig tovább bôvül a „sztárnévsor”. 
Szegedre jön a legendás svéd rock csapat, 
a Europe, a finn The Rasmus, Németor-
szágból a Scooter, érkezik a Sugababes, 
a N.O.H.A, Chicane és a Russkaja. A 
magyar fellépôk névsorából is érdemes 
mazsolázni: Quimbi, Deák Bill Gyula, 
Péterfy Bori, Belmondo, Magashegyi 
Underground, Beatrice, Bëlga, Csík ze-
nekar, Magna Cum Laude, Kowalsky 
mega Vega. A látogatók száma akár meg 
is haladhatja a tavalyi 61 ezret. Ennyi 

vendég már jelentôs bevételt hoz a sze-
gedi kereskedelemben, a turisztikai- és 
vendéglátóiparban dolgozóknak is.

A SZIN, dacára a város kulturális 
életében elfoglalt jelentôségének, évrôl 
évre tiltakozások tárgya is, különösen a 
hangerô miatt, noha a szervezôk mindig 
ügyelnek a határértékek betartására. 
Idén emellett már a legkorszerûbb tech-
nológiát is bevetik a pihenni vágyók 
nyugalma érdekében. 

A SZIN egyébként nem csak a zajter-
helés tekintetében ügyel a környezetre: 
tavaly Magyarország elsô, környezetvé-
delmi szempontból fenntartható fesztivál-
ja volt. Ez azt jelenti, hogy „ökolábnyoma” 
kicsi, vagyis a lehetô legkisebb mérték-
ben szennyezi a környezetet, és amit ki-

vesz a természetbôl, azt vissza is pótolja. 
Már 2009-ben megjelentek a fesztiválon a 
RE: poharak, a komposztálható étkészle-
tek, a szelektív hulladékgyûjtés. Idén egy 
kisebb erdôt is elültetnek, mérséklendô a 
SZIN CO2 kibocsátását. Kiemelt figyelmet 
kap a kerékpáros közlekedés támogatása, 
a fenntartható életmód népszerûsítése. 

Lesz színpad, melynek áramigényét 
bicikli tekerésével termelhetik meg 
a vállalkozó szellemûek. A szervezôk 
mindezzel az ország elsô „ökorandijára” 
készülnek. Az összegyûjtött tapasztalato-
kat, ötleteket pedig eljuttatják a Mexikói 
klímakonferenciára is, mely nemsokkal 
a SZIN után ül össze. 

Bátran nevezhetjük az ország egyik legjelentôsebb nyári, mi több, nyárzáró 
fesztiváljának a SZIN-t, azaz a Szegedi Ifjúsági Napokat. Már csak múltja 
okán is, hiszen – igaz kisebb megszakítással – 1968 óta létezik, de egyre 
növekvô látogatószáma, és a mind illusztrisabb fellépôk is évrôl évre emelik 
a SZIN rangját.

mexikóig „Hallatszik” a szin

Bulizók a SZIN-en

SZIN JEGyINFORMÁcIóK

SZIN elôvételes bérlet: 14.900 Ft
2010. augusztus 20-ig
SZIN helyszíni bérlet: 17.900 Ft
2010. augusztus 24-tôl

SZIN elôvételes napijegy: 4.900 Ft
2010. augusztus 20-ig
SZIN helyszíni napijegy: 6.200 Ft
2010. augusztus 25-tôl
SZIN felezô napijegy: 3.100 Ft
2010. augusztus 25-tôl

SZIN SZTE bérlet: 13.500 Ft
SZIN-Hegyalja kombinált bérlet: 
26.900 Ft 2010. július 11-ig

Jegyek a Ticketportál és az Intertic-
ket országos hálózatában, valamint 
a jegyshop.hu oldalon kaphatók. To-
vábbi információk: www.szin.org. 

10:15 Az Országzászló ünnepélyes felvonása a Városháza előtt

Széchenyi tér

Huszár Mátyás rakpart

11:15 Fúvószenekari hangverseny magyaros táncbetétekkel

10:30 Díszünnepség és koszorúzás a Szent István és Gizella szobornál
Ünnepi beszédet mond: Dr. Botka László,
Szeged város polgármestere
Az új kenyeret megáldja:
Kondé Lajos, Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöki helynöke

10:00 Térzene a Városháza előtti téren a Fricsay Ferenc 
Koncertfúvószenekar közreműködésével

17:45 Raffadali Néptánc Együttes – Olaszország

19:00 Cirkalom Táncegyüttes – Topolya,
kísér a Juhász Zenekar

20:00 Fáklyás felvonulás a Tiszán 
(gyülekező a Hajóállomáson)

21:00 TŰZIJÁTÉK

21:15 Első Emelet koncert folytatás 

Augusztus 20-án 20 és 22 óra között a tűzijáték miatt lezárásra kerül a Belvárosi 
híd a gépjárműforgalom elől. Az 5-ös trolipótló a Vár utcáig, 2-es, 60-as, 60Y-os, 
70-es és 71-es autóbusz pedig terelőúton közlekedik.

18:15 Lubelskiej Néptánc Együttes
és Dzierzkowiacy Néptánc Együttes – Lengyelország

16:45 Tánccal, zenével, kenyérrel – Hóra Színház Szeged

, péntek

20:30 ELSŐ 
EMELET
KONCERT
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Ebben az évben lett húsz éves a Sze-
gedtôl 25 kilométerre lévô ásotthalmi 
Csodarét, vagy ahogyan a környékbeliek 
ismerik a Királyhalmi rét. Hivatalosan 
Ásotthalmi láprét a neve. Hogy miért Ki-
rályhalom? A Szegedi Nagyárvíz után az 
újjáépített Szegedre ellátogatott I. Ferenc 
József, és az egyik nap az erdôôri iskolát 
is megtekintette Ásotthalmon, s tiszte-
letére róla nevezték el ezt a környéket. 
Miért csodarét? Mert csoda a létezése, 
a fennmaradása és a fajgazdagsága. A 
zsebkendônyi területrôl mintegy 250 
növényfajt írtak le, melybôl 19 védett 
és 3 fokozottan védett, valamint több 
mint 100 kabócafajt és 350 bogárfajt 
találtak, de számuk elérheti akár az 
1500-at is. Egy helybéli tanárnô figyelt 

fel a kicsiny terület fajgazdagságára, 
majd az elôzô lapszámban megismert 
CSEMETE közbenjárásával lett országos 
jelentôségû természetvédelmi terület. 
Azóta is csodájára járnak a botanikusok, 
hogyan maradhatott fenn a szántóföldek 
szorításában ennyi ritkaságot rejtô rét.

Az írásos dokumentumok tanúsága 
szerint az elmúlt mintegy 150 évben a 
területen legeltetés folyt. Ennek köszön-
hetôen maradhatott meg mai gazdagsága. 
A korábban lápos terület kiszáradását 
a közelben épített csatorna okozhatta.

A csenkeszes rét tavasztól ôszig pom-
pázik: tavasszal az epergyöngyike és 
az egyhajúvirág tömegei virítanak. Az 
utóbbi a rét egyik legértékesebb faja. A 
fokozottan védett növényt tavaszkike-

ricsnek is hívják, mert kedvezô idôjárás 
esetén már akár februárban is nyílik. A 
néhány centiméteres hagymás növény 
rózsaszín szônyeget alkot a virágzása 
idején. Ritkán fehér lepellevelû változa-
taiban is gyönyörködhetnek az arra járó 
természetkedvelôk.

Ahogyan melegszik az idô, egyre több 
virág bontogatja szirmait. A talajlakó 
orchideák képviselôi is megtelepedtek 
itt: a lila vagy fehér virágú agárkosbor, 
a rózsaszínes vitézkosbor, a ciklámen 
vitézvirág, a zöldes-vörösesbarnás pók-
bangó. Szintén orchidea az érdekes 
nevû szúnyoglábú bibircsvirág és a 
poloskaszagú kosbor is. Virágzásuk 
áprilisban kezdôdik és júniusig tart. 
Hazánkban minden orchideafaj védett 
növény! 

A rét mélyebben fekvô, nedvesebb 
részein a fátyolos vagy más néven korcs 
nôszirom és a szibériai nôszirom 

tenyészik. Májusban kék színben pom-
pázik ez a része a területnek. Ugyanitt 
találhatjuk meg az IUCN (Nemzetközi 
Természetvédelmi Unió) által is védetté 
nyilvánított mocsári kardvirágot. A 
mediterrán térség faja, hazánkban mára 
csupán négy lelôhelye maradt e karcsú, 
rendkívül dekoratív, bíborlila virágú 
növénynek. Magyarországon fokozottan 
védett, természetvédelmi eszmei értéke 
250 000 Ft. Szintén védettséget élvez a 
mára már igen megfogyatkozott számú 
fehér májvirág is. Láprétek növénye, így 
a mélyebben fekvô részeken keressük. 
Nyár végén virít, szív alakú leveleirôl 
és fehér virágáról könnyen felismerhetô.

Ôsszel virágzik a kornistárnics. A 
60-80 cm magas növényen számos en-
ciánkék virág nyílik. Szintén a vizenyôs, 
mélyebb területeket kedveli. Tüdôtár-
nicsnak is nevezték, mert a növényt a 
tüdôbaj gyógyítására használták.

A Királyhalmi iskolaépülettôl tanös-
vény vezet a rétre, ahol a 10 állomáson 
magyar, angol és szerb nyelven tájékoz-
tatják az idelátogatókat. Legegyszerûbb 
Mórahalom felôl a kissori úton megkö-
zelíteni a védett területet, s az út menti 
tábla jelzi, hol kell az iskola felé jobbra 
letérni a mûútról. Mindazoknak, akik 
kedvet kaptak egy kellemes túrához a 
környéken, kellemes felfedezést kívánok!

Kosznai Norbert

Minden településen sok feladat hárul 
az önkormányzatra, melyhez szûkös 
anyagi erôforrások állnak rendelkezésre. 
Az igények és lehetôségek gyakran min-
den erôfeszítés ellenére nehezen össze-
hangolhatók, a prioritások felállítása sok 
fejtörést okoz a település vezetôségének. 
A hatékony problémamegoldás pályá-
zati források igénybe vétele és a civil 

szféra mozgósítása, melyre a Zsombón 
megvalósult kezdeményezés szolgálhat 
példaként más települések számára is.

Az anyagi és pályázati lehetôségek 
korlátozottsága valamint a játszótér irán-
ti igény miatt az Összefogás Zsombóért 
Közhasznú Egyesület tagjai elhatározták, 
hogy 2008-ban társadalmi összefogással 
felújítják a zsombói focipálya területén 

elhelyezkedô közterületi játszóteret. Az 
egyesület a szûkös anyagi lehetôségek 
miatt támogatókat keresett e nemes cél 
megvalósításához, így többek között az 
Önkormányzat 400.000 Ft-tal, a Szivár-
vány Zsombói Nagycsaládos Egyesület 
100.000 Ft-tal támogatta a játszótér 
felújítást. Családok is hozzájárultak a 
munkához, a lakossági támogatásból 
158.500 Ft gyûlt össze. 2008. április 19-
én és április 26-án, két szombati napon 
nagyon sokan jelentkeztek társadalmi 
munkára. Az elsô hétvégén kiásták az 
ütéscsillapító talaj helyét és lebetonoz-
ták a játékok tartópilléreit. A második 
hétvégén kihelyezték a játékokat, az 
ütéscsillapító talajt pedig betermelték 
a helyére a fáradhatatlan szülôk.

A helyi általános iskola melletti elavult 
közterületi játszótér is megújult 2008-
ban. Zsombó a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Településfejlesztési Alap II. 
fordulós pályázatán 1.500.000 Ft vissza 
nem térítendô támogatást nyert közte-
rületi játszótér felújítására. A község 
központjában, az iskola mellett találha-
tó játszótér felújítása indokolttá 
vált a játékok elavultsága 
és az elhelyezkedése 
miatt. A tervek 
készítése 

során a tér kialakításnál fokozott hang-
súlyt kapott a többfunkciós és egyben 
több generáció igényeit kielégítô kö-
zösségi színtér, mivel tér körül talál-
hatóak az oktatási-nevelési, egészség-
ügyi, közmûvelôdési, közigazgatási 
intézmények, falugazdász iroda és az 
itt megforduló emberek több generációt 
képviselnek.A pihenôpark jelleg mellett 
a kisgyerekek korának megfelelô, vala-
mint a nagyobbak képesség- és mozgás-
koordinációt fejlesztô ügyességi játékok 
elhelyezése azt célozza, hogy kicsik és 
nagyok szabadidôs tevékenységének 
közös tere legyen e játszótér, mely biz-
tonságos és egyben komfortos.

A pályázati támogatását kiegészítve 
a 2008. október 11-i Falunkért jótékony-
sági bál bevételébôl megvásárolták a 
játszótéri eszközök, és sok önkéntes 
segítséggel elkészült az iskola melletti 
játszótér.

A megyében legalacsonyabb átlag-
életkorral rendelkezô te-
lepülésen to-

vábbra is fontos a játszóterek fejlesztése, 
eszközökkel való bôvítése. Zsombón a 
Móra Ferenc utcai és Móricz Zsigmond 
utcai közterületi játszóterek 2009. év-
ben a Csongrád Megyei Önkormányzat 
2.500.000 Ft összegû támogatásának 
köszönhetôen megújultak. Az anyagi 
forrást a Településfejlesztési Alap 2009. 
elnevezésû pályázati alapra benyúj-
tott „Közterületi játszóterek fejlesztése” 
címû pályázatával nyerte el Zsombó. A 
fejlesztés eredményeként 7 db új já-
ték, valamint 3 db kültéri pad és 5 db 
hulladékgyûjtô került a játszóterekre.

A zsombói játszótérfejlesztés jó példa 
arra, hogy az önkormányzat pályázati 
lehetôségeinek kihasználása ötvözve a 
civil szervezetek és magánszemélyek 
összefogásával a közösség egészének 
értékes eredményt tud létre-
hozni.

Zöld sarok

az áSotthalmi „cSodarét”

baleSetmenteS játSzótereK zSombón

KívÜL-BELÜL MEGÚJULT A ZSOMBóI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Egy hatályos rendelet alapján lehetôsége nyílt a zsombói Önkormányzatnak, 

hogy a közoktatási intézményi társulás keretében mûködtetett közoktatási 
intézményeinek infrastrukturális fejlesztéséhez támogatást igényeljen az 
Önkormányzati Minisztériumtól. A pályázat kedvezô elbírálásban részesült, az 
Minisztérium részleges támogatás nyújtott az önkormányzatnak. A szerzôdés-
kötésre 2010. április 08-án került sor.

A vakációról visszatérô gyermekeket a Kós Károly Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézményben akadálymentesített, korszerûen felújított 
földszinti vizesblokk valamint a megszépült leány- és fiúöltözô várja. A beru-
házás több mint 5 és fél millió forint támogatással és közel másfél millió forint 
önerôvel valósult meg. 

Egyhajúvirág 
(Bulbocium vernum)

Fehér májvirág
(Pamassia palustris)

Mocsári kardvirág
(Gladius palustris)

Kornistárnics
(Gentiana pneumonanthe)

Fejlesztések a Kistérségben

Társadalmi munkában építik a játszóteret Zsombón

Zsombói Általános Iskola
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Sport

Az elmúlt hetekben két fiatal magyar 
teniszezônek, Babos Tímeának és Fucsovics 
Mártonnak köszönhetôen a sportág ismét 
nagyobb figyelmet kap a hazai médiában. A 
17 esztendôs soproni lány amerikai társával, 
Sloane Stephenssel megnyerte a párizsi 
Roland Garros és a wimbledoni angol nyílt 
bajnokság junior páros versenyét. A 18 esz-
tendôs nyíregyházi fiú talán még nagyobb 
tettet hajtott végre azzal, hogy a legendás 
londoni tornán egyesben gyôzött. És hogy 
ez miért lehet érdekes a számunkra? A már 
említett két tehetség mögött alig lemaradva 
két szegedi fiatal toporog a hazai rangsor-
ban: Susányi Zsófia (18) és Zsiga Máté (18). 
A juniorok között már mindketten letették 
a névjegyüket a nemzetközi mezônyben, 
sôt Zsófi a nyáron megszerezte elsô felnôtt 
tornagyôzelmét is.

Susányi Zsófia a pályafutása a Gellért 
Tenisziskolából indult. Hajnal István kezei 
alatt ismerkedett meg a sportág alapjaival. A 
hazai korosztályos sikerek után egyre több 
külföldi versenyre jutott el, ahol szintén 
eredményes volt. 2008-ban már a juniorok 
között szerepelhetett Grand Slam tornákon, 
ahol egy kicsit belekóstolhatott a profik 
világába. A már korábban említett Babos 
Timivel egy csapatban az U16-os Európa-
bajnokságon, és a Mexikóban rendezett 
világbajnokágon is bronzérmesek lettek. A 
néhány héttel ezelôtti svájci U18-as Eb-n 
szintén a harmadik helyen végeztek. A 18 
esztendôs szegedi lány már több mint egy 
éve a fôvárosban készül a Sávolt Attila 
Akadémián, január óta pedig már szinte 
csak a felnôtt mezônyben szerepel.

- Zsófi már elég korán elkezdett junior 
tornákon játszani – meséli Hajnal István, 
a GTI edzôje. Nagyon keményen dolgozott, 
így egyre feljebb tudott kerülni az ITF vi-
lágranglistáján, ennek köszönhetôen pedig 
már 16 esztendôs korában elsô szegediként 
pályára léphetett többek között a párizsi 
Roland Garroson és Wimbledonban is. Ezek 
az élmények feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy egy fiatal még motiváltabb legyen, 
hiszen az ilyen a versenyeken testközelbôl 
láthatja a legjobbakat. Zsófi úgymond már 
kész volt a továbblépésre, ezért is döntött 
úgy a menedzsmentje, hogy az utolsó junior 
évben már inkább a felnôttek között játszik.

A játékos mögött álló menedzsment na-
gyon fontos szerepet tölt be, hiszen gondos 
szervezést és tervezést igényel, hogy egy 
fiatal tehetség milyen versenyeken vesz 
részt és milyen irányban folytatja a pályafu-
tását. Egy tinédzserkorú teniszezônél nem 
könnyû feladat átlépni a junioroktól a felnôtt 
mezônybe, hiszen már az elsô lépcsôfok is 
nehéz. A legtehetségesebb játékosok elôször 
10 ezer dolláros versenyeken indulnak, de 

a selejtezôbôl kell kezdeniük a menetelést, 
így volt ez Susányi Zsófi esetében is.

- Az ilyen versenyeken a selejtezô sokkal 
nehezebb, mint a fôtábla – avat be a rész-
letekbe Hajnal István. Sok az ismeretlen 
játékos, akik szintén azzal a céllal vágnak 
neki a kvalifikációnak, hogy bejutnak a leg-
jobbak közé. Szerencsére Zsófi viszonylag 
rövid idô alatt túljutott ezen a szakaszon, 
így most már a 10 ezres tornákat a fôtáblán 
kezdheti. Sok szintén tehetséges teniszezô 
már a selejtezôk során „elhullik” és ezért 
nem tud jelentôsebb karriert befutni. Aki 
nem tudja feldolgozni azt, hogy az elején 
több vereséget is szenved, az szintén meg-
ragadhat ezen a szinten.

A Gellért Tenisziskolából indult Susányi 
Zsófia a felnôtt pályafutását nagyon ígé-
retesen kezdte, február óta szorgalmasan 
gyûjtögette a WTA pontokat, így felkerül-
hetett a világranglistára. Júliusban megsze-
rezte elsô tornagyôzelmét is Prokupljeben, 
a szintén szerbiai Palicson pedig elôdöntôt 
játszhatott, így a rangsorban már a 650. 
hely környékén található. Ez még termé-
szetesen messze van a jegyzett kategóriától, 
de mindössze néhány hónap alatt igen 
komoly elôrelépésnek számít. A magyar nôi 
felnôtt válogatottban (FED-kupa csapat) is 
bemutatkozó Susányi Zsófi az elsô szegedi 
születésû teniszezô, aki szerepel a világ-
ranglistán. Egykori csapattársa, Filipovszki 
Alexandra is ott van a rangsorban. Hajnal 
István másik korábbi tanítványa azonban 
egy makacs sérülés miatt több mint fél 
évig nem játszhatott, ezért kiszorult az elsô 
hétszázból, pedig 2009 augusztusában már 
volt 483. is a rangsorban. A két lány sikerei 
is kellettek ahhoz, hogy egyre több szülô 
választja gyermekei számára a Gellértet.

- Az elmúlt évek során a klubunknak 
legalább tizenkét válogatott versenyzôje volt, 
beleértve Zsófit és Szandrát is – jegyzi meg 
a GTI mestere. Boros Martin (20) és Trója 
Tibor (21) is azok közé tartozik, akiknek 
a pályafutása innen indult. Szerencsére 
az eredményeinkre a sajtó is felfigyelt, ez 
pedig jót tett az egyesület népszerûségének. 
Évrôl évre egyre többen választanak minket, 
volt olyan szülô, aki az ország másik végébôl 
hozta el a gyermekét a csoportomba.

Hajnal István jelenlegi csapatában is több 
ígéretes tehetség bontogatja a szárnyait, 
elég, ha csak Bíró André nevét megem-
lítjük. A mindössze 14 esztendôs szegedi 
fú már évekkel ezelôtt felhívta magára a 
szakemberek figyelmét, nem véletlen, hogy 
a Nike kizárólagos szerzôdést kötött vele. A 
júliusi Plzenben rendezett korosztályos Eb-n 
egyesben bronzérmes lett, míg az európai 
rangsorban az igen elôkelô második helyen 
áll. Az elmúlt hónapokban hét nemzetközi 
tornán diadalmaskodó Bíró Andrén kívül 
Barzó Lilla (14), Pálinkás Eszter (15), Ajkai 
Norbert (16), Fábián Luca (15), Furák Csenge 
(11) és Kovács Marcell (8) nevét is érdemes 
megjegyeznünk.

- Andrénak is minden adottsága meg-
van ahhoz, hogy szép karriert fusson be. 
Ehhez természetesen sok munka, kitartás 
és egy kis szerencse is kell. Az is fontos, 
hogy egy játékos bízzon az edzôjében, és 
folyamatosan motivált legyen. Ha ilyen 
ütemben fejlôdik és elkerülik a sérülések, 
akkor két-három éven belül ô is eljuthat 
valamelyik Grand Slam tornára.

Hajnal István azt mondja, bízik abban az 
„útban”, amit Susányi Zsófival végigjártak, 
a jól bevált edzésmódszer garancia lehet az 
újabb sikerre. Szerinte Bíró André mellett 
Barzó Lilla és Pálinkás Eszter is esélyes arra, 
hogy a jövôben a juniorok között játszhasson 
valamelyik nagy európai teniszversenyen.

A Gellért Tenisziskola nem is olyan távoli 
terveiben az is szerepel, hogy az egyik 
pályát átalakítják, így a fiatalok kemény 
borításon is edzhetnének. Ez az eredmé-
nyesség szempontjából óriási segítség lenne, 
hiszen a versenyek legalább felét ilyen 
pályákon rendezik.

Alig egy kilométerre a Gellért Szabadidô-
központtól egy másik teniszklub is mûködik, 
az SZVTK. Az egyesület zászlóvivôje Zsiga 
Máté, aki az idei szezonban már volt 7. is 
a junior világranglistán, de jelenlegi 10. 
helye miatt sem kell szégyenkeznie, sôt 
óriási eredmény. A 18 esztendôs tehetség 
2008-ban elsô magyarként megnyerte a 
juniorok legrangosabb év végi versenyét, a 
junior masterst. Emellett csapatban a már 
fent említett Fucsovics Mártonnal 2008-
ban U16-os, idén júliusban pedig U18-as 
Európa-bajnokságot nyert. A sikert azonban 
nem nagyon volt ideje ízlelgetni, hiszen 
egymást követik a feladatok. 

- Máté az utóbbi hónapokban szinte végig 
versenyzett – avat be a részletekbe Dr. Zsiga 
László, Máté édesapja, aki egyben az edzôje. 
Tavasszal a nemzetközi szövetség, az ITF 
kiemelt csapatával töltött el két hónapot, 
folyamatosan egyik tornáról a másikra 
utaztak. A nyári idôszak elsô felében a kor-
osztályos Európa-bajnokságokon szerepelt. 
A ranglista helyezésének köszönhetôen 
pedig fôtáblás a szingapúri ifi olimpián. Ez 
a verseny egyébként jelentôsen áthúzta a 
terveinket, hiszen Máté augusztus végén 
már Észak-Amerikába megy, így tényleg 
szinte csak órákat tölt itthon. Persze az 
ifjúsági olimpia azért édes teher.

Ezek a fiatal teniszezôk már 18 éves 
korukig bejárják szinte az egész világot, 
akárcsak a profik. Az utazások során azon-
ban a versenyzô szinte csak ingázik a hotel 
és a pálya között, illetve gyakran fél napokat 
tölt el egy-egy repülôtér várójában. Máté 
évek óta együtt játszik a 2010-es wimble-
doni junior gyôztes Fucsovics Mártonnal, 
legutóbbi közös sikerük a már fent említett 
Eb csapat arany. A szegedi játékos Svájcban 
bombaformában játszott, hiszen minden 
mérkôzését megnyerte.

- Kb. harminc éve rendezik meg ezt a 
versenyt, de a sorozat történetében még 
magyar csapatdöntôs sem volt – teszi hozzá 
Zsiga László. A fiúk óriási bravúrt hajtottak 
végre azzal, hogy aranyérmesek lettek.  
Mindketten TOP 10-ben vannak a junior 
világranglistán, erre sem volt még itthon 
példa, sôt, az is ritka, hogy egy nemzet két 
játékosa is közvetlenül az elitbe tartozik.

Zsiga László még egy szerinte fontos 
dologra hívta fel a figyelmet.

- Azt nem szabad elfelejteni, hogy Babos 
Tímea már idestova egy éve Angliában edz, 
Fucsovics Márton csaknem három éve Né-
metországban készül. Kint, ha valaki elkezd 
valamit csinálni, akkor azt komolyan is 
csinálja. A 90-es években Németországban 
dolgoztam, és az edzôktôl is megkövetelték 

ugyanezt a hozzáállást. Máté is ott született, 
ott kezdett el teniszezni, gyermekkora óta 
ilyen szellemben edz. Itt nincs titok, nagyon 
sok munka és következetesség van. Ez a 
németekre jellemzô mentalitás nagyon 
fontos. Én ebben hiszek és Máté esetében 
eddig be is jött.

Az SZVTK reménysége egyelôre még a 
juniorok között szerepel utolsó évesként, 
az összesített mérlege 112 gyôzelem és 
40 vereség. Juniorként eddig kilenc torna-
gyôzelmet aratott, hat alkalommal egyesben, 
háromszor pedig párosban nyert. A szegedi 
fiatal azonban jövôre már a felnôttek között 
játszik, most viszont még az ifi olimpiára, 
és az ôszi versenyekre koncentrál, többek 
között az amerikai nyílt teniszbajnokságra, 
a US Openre. Az nagyon fontos lenne, hogy 
Máté megôrizze az év végéig ezt a TOP 10-es 
pozícióját, hiszen a legjobb junior játéko-
sok a 10 ezer dolláros felnôtt versenyeken 
szabadkártyát kapnak, ami megkönnyíti 
az elôrejutást. A nemzetközi mezônyben 
Zsiga Máté most egyedüli képviselôje a 
Szegedi Városi Teniszklubnak. Az egye-
sület utánpótlásában egyelôre most nincs 
olyan fiatal, aki megismételhetné az U18-as 
Európa-bajnok sikereit.

A jelenlegi legeredményesebb két sze-
gedi fiatal mindenestre megmutatta, hogy 
sok munkával, lemondásokkal és áldozat-
vállalásokkal igen komoly eredményeket 
lehet elérni a nemzetközi mezônyben is. 
Mivel a hazai szövetség támogatása szinte 
elenyészô, ezért természetesen sok múlik 
az anyagi háttéren, de ez önmagában még 

nem lenne elég. Amíg a kortársaik az iskola 
mellett ezer más dolgot csinálnak, addig 
Susányi Zsófia és Zsiga Máté és a többi 
tehetséges teniszezô palánta megfeszül 
minden edzésen. A junior sikerek után 
talán egyszer majd a felnôtt mezônyben 
is nagyot alkotnak és akkor már nemcsak 
Babos Tímea és Fucsovics Márton nevétôl 
lesz hangos az országos sajtó.

SzegedieK a teniSzvilágban

Susányi Zsófia

Bíró André

Zsiga Máté

Idén nyárra mások mellett Pierre Pon-
celet, a Goodyear tesztsofôr-csoport ve-
zetôje is jó tanácsokkal látta el a hosszabb 
útra induló autósokat. Figyelmeztetései 
között szerepelnek a megnövekedett for-
galom, valamint a több országot átszelô 
utazások esetén az éjszakai vezetés és 
az ismeretlen útszakaszok tartogatta 
veszélyek. 

Sok sofôr esküszik az éjszakai veze-
tésre. Kétségtelen, hogy ilyenkor kisebb 

a forgalom, mint nappal, és a kánikula 
is alábbhagy, ám statisztikák szerint a 
balesetek 40%-a éjszaka történik. En-
nek fô oka, hogy éjszaka a legtöbben bi-
zonytalanabbul vezetnek, és a szokatlan 
körülmények a szervezetet is fokozott 
igénybevételnek teszik ki. Ajánlott ala-
csonyabb sebességet választani, nagyobb 
követési távolságot tartani, hiszen sötét-
ben nehezebben becsülhetô meg a többi 
jármû sebessége és távolsága. 

A hosszú utazásokat célszerû meg-
tervezni, idôrôl idôre pihenôkkel meg-
szakítani. Pierre Poncelet tesztpilóta 
kutatásokat idézett, melyekbôl kiderül, 
sok autóvezetô becsüli alá a fáradtság 
okozta veszélyeket. Fáradtan rosszabb a 
koordinációs képesség, lankad a figyelem, 
mindezzel pedig nô a balesetveszély. 

Hosszabb autóvezetés elôtt pihenjük 
ki magunkat, út közben pedig azonnal 
álljunk meg, ha fáradtnak érezzük ma-
gunkat. Ha valaki nincs hozzászokva 
ahhoz, hogy este, éjszaka kelljen foko-
zottan koncentrálnia, kerülje az éjszakai 
vezetést. Nappal is érdemes a csúcsidôn 
kívüli idôszakokat választani, és szem 
elôtt tartani a kánikula okozta terhe-
lést is. 

Közlekedés

pihenten 
éS éberen a 
volán mÖgÖtt

Az autók nyári felkészítésérôl és a kánikulában vezetésrôl már írtunk 
korábbi számainkban. A nyár sajátossága az is, hogy sokan indulnak hosszú 
útra gépkocsival. Ez meg is látszik a baleseti statisztikákon. A biztonságos 
célba-, majd hazaérés elôfeltétele az autó megfelelô mûszaki állapotán túl a 
gépjármûvezetô jó fizikai állapota, felkészültsége. 

HosszÚ Úton is biztonságosan

Zsiga Máté (Szegedi VTK)
Született:  1992.05.05 (Deggenport, 

Németország)
Nevelôedzô: Dr. Zsiga László
Legjobb eredménye: Juniorok 
között hat egyes és három páros 
tornagyôzelem, 2008-ban európai 
junior masters gyôztes, kétszeres 
csapat Európa-bajnok.
Jelenlegi helyezés: 
10. a junior világranglistán

Susányi Zsófia (Gellért Teniszis-
kola)
Született: 1992.02.16. (Szeged)
Nevelôedzô: Hajnal István
Jelenlegi edzô: Sávolt Attila és 
Fonó László
Legjobb eredménye: Felnôtt 
tornagyôzelem, Prokuplje (2010), 
juniorok között egy egyes és két 
páros siker, U16-os vb bronzérmes 
csapatban (2006), 2x Európa-baj-
noki bronzérmes csapatban (2008, 
2010), U14-es Eb 2. egyesben és 
párosban (2005)
Jelenlegi helyezés: 
651. a felnôtt világranglistán

Bíró André (Gellért Tenisziskola)
Született: 1996.02.29. (Szeged)
Nevelôedzô: Hajnal István
Legjobb eredménye: U14-es Eb 
3. egyesben, U14-es korosztály-
ban három egyes és három páros 
tornagyôzelem, U16-osoknál egy 
tornagyôzelem.
Jelenlegi helyezés:
2. az európai rangsorban
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Hozzávalók:
1 kg kisszemû tarkabab
1 kg nyers füstölt hús
10-12 tojás
10 dkg árpagyöngy (gersli)
40 dkg vöröshagyma
1 fej fokhagyma
kevés só (a füstölt hústól függôen)
pirospaprika
ôrölt bors
étolaj

Elkészítése:
A babot és a füstölt húst legalább 4-6 

órára be kell áztatni, a tojásokat és az 
árpagyöngyöt alaposan meg kell mosni, a 
hagymát és a fokhagymát fel kell aprítani.

A felaprított hagymát és fokhagymát 
az olajon meg kell pirítani egy kuktában. 

Bele kell keverni a pirospaprikát, és 
vízzel fel kell engedni. Ezután minden 
egyéb összetevôt (bab, hús, árpagyöngy, 
bors, só) bele kell keverni, és annyi vízzel 
felengedni, hogy kb. 1-2 ujjnyival elfedje 
az összetevôket. A kuktát le kell zárni, és 
forrástól számítva kb. 1,5 órán át fôzni 
(ha kinyitás után még nem minden puha, 
tovább kell fôzni). Amikor a kuktát kinyi-
tom, az egész még egy kicsit túl szaftos 
(ez azért szükséges, hogy ne égjen oda 
a kukta aljára). A húst felszeletelve, a 
tojásokat megtisztítva az egészet át kell 
rakni egy sütésre alkalmas edénybe 
(tepsi vagy római tál vagy jénai) úgy, 
hogy alul és felül bab legyen, középen 
pedig a hús és a tojás. Be kell helyezni 
az elômelegített sütôbe, és addig kell 
sütni, amíg a tetején lévô babok kissé 
megbarnulnak, és a szaft besûrûsödik.
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Sóletmegújult játSzótér 
várja a dóci gyereKeKet

Dóc 2007-ben csatlakozott a Déli Nap-
fény Nonprofit Kft-hez, amelynek célja 
a regionális fejlesztéspolitikai segítése, 
támogatása, pályázatok koordinálása. 
A cég segítségével nyert pályázatot a 
település az elavult, korszerûtlen és bal-
esetveszélyes játszóterének felújítására. 
A 20 millió forintos támogatásból az Uni-
ós szabványoknak megfelelô játszóteret 
alakítottak ki, ahol hinták, mérleghinták, 
rugós játékok, állatfigurák, mászóka, 
homokozó és egy vár várja a kicsiket 
és nagyobbakat.

Tóth Margit polgármester elmondta, 
hogy a gyermekek iránt érzett tisztelet 
és szeretet jeleként keresték a lehetôsége 

egy olyan játszótér kialakítására, amely 
örömet szerezhet a község gyermekeinek. 
A polgármester asszony hangsúlyozta, 
sok éves tartozást egyenlítettek ki azzal, 

hogy átadták a játszóteret, amely nem-
csak az óvodásoknak és iskolásoknak 
lesz kellemes találkozóhely, hanem a 
szülôknek is lehetôséget teremt kikap-

csolódásra, pihenésre.
Tóth Margit hozzátette, egy akkora 

település, mind Dóc, önerejébôl nem 
lett volna képes ezt a beruházást meg-
valósítani, ehhez kellett egy pályázat, 
amelyen sikerrel indult a település. A 
játszótér kialakítását teljes egészében az 
Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap finanszírozta, az önkormányzatnak 
még önrészt sem kellett biztosítania.

Kultúra

Július utolsó szombatján idén is fel-
csendültek a legkedveltebb dallamok 
Magyarország legnagyobb, ingyenes 
szabadtéri operettgáláján. Kübekháza 
európai hírû rendezvényére, az Operett-
falura idén is 12-15 ezren voltak kíván-
csiak. A rendezvény fôtámogatója az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 
és a Csongrád Megyei Önkormányzat volt. 

A kétszer másfél órás estet Kerényi 
Miklós Gábor, a színház direktora ren-
dezte (aki eközben a Szegedi Szabad-
téri egyik legkedveltebb produkcióján, 
a Carmen-en is dolgozott.) A teljesség 
igénye nélkül olyan neves fellépôk neve 
fémjelezte a gálát, mint Kalocsay Zsuzsa, 

Fischl Mónika, Oszvald Marika, Ben-
kóczy Zoltán, Bozsó József, vagy Peller 
Károly,  akik az est további fellépôivel 
képzeletbeli utazásra invitálták a népes 
közönséget.

Molnár Róbert polgármester, az Ope-
rettfalu megálmodója és házigazdája 
kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy 
az idei gálaest a multikulturalizmus 
jegyében telt, hiszen a résztvevôk 
ellátogathattak az elegáns Bécsbe, a 
varázslatos Budapestre, majd egy kis 
hangulatjelentést kaptak a csókos Pá-
rizsból, a titokzatos Keletrôl és az utazás 
végén ismét visszatérhettek a vircsaftos 
Magyarországra.

- Kübekháza az 1999-es elsô gálaest 
megrendezése óta került a fel a világ 
térképére, ugyanis a gálára nemcsak a 
helyiek és a környékben élôk a kíván-
csiak, hanem évrôl-évre egyre többen 
érkeznek a világ minden pontjáról. Ilyen-
kor megtelik a falu. Nemcsak a helyi 
hotel szobái lesznek foglaltak, hanem 
a magánházak és nem egy helyen azok 
udvarai is, ahol a vendégek sátrakat 
állítanak fel. Vendégek érkeztek a kör-

nyezô országok mellett Németországból, 
Új-Zélandról, Hollandiából, Svájcból, de 
jöttek turisták Japánból, Ausztráliából, 
az Egyesült Államokból és Kanadából 
is – mondta Molnár Róbert, majd ki-
emelte: az Operettfalu több mint egy 
nyári zenés est, hiszen ebben az érték-
válsággal küszködô világban a magyar 
identitásunk egyik szeletét mutatja fel 
és örökíti át, megmutatja a vidék és az 
itteniek élni akarását és hiszem, hogy 

jó példázata az összefogásnak is, amely 
hiányától szenved ez az ország. Mert 
ha össze tudna fogni ez a nemzet és 
lennének közös célok, lennének közös 
sikerek is! Mi kicsiben igyekszünk ebben 
is jó példával elöl járni - fogalmazott a 
polgármester. 

Az Operettfalu elôtti napokban az 
apátfalvi születésû Benkóczy Zoltánnak 
adták át az Operettfalu és az Operett 
nagykövete címet.

újra operettFalu KübeKházán
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