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A szükséges engedélyek meg-
érkezését követően Tiszasziget 
szeptember 1-től működik a „Ba-
basziget” mini bölcsőde. 

„A településnek soha nem volt 
még a legkisebbeket befogadó 
intézménye, melyet a családok 
a jövő generációi számára épí-

Botka László az augusztu-
si alapkőletételen elmondta: a 
szegediek kivánságlistájának 
élén évek óta egy új fedett uszo-
da megépítése áll. Ez a vágy 
hamarosan teljesülhet, hiszen 

Szeptember végén, október ele-
jén kezdődhet az Európai Unió 
által támogatott Zöld város kiala-
kítása nevű városrehabilitációs 
program új projektje. Ezúttal a 
Tarján városrész jelentős területe 
fog teljesen megújulni. 

A fejlesztésben, illetve reha-
bilitációban érintett területet a 
József Attila sugárút, a Budapesti 
körút, a Szilléri sugárút, valamint 
a Debreceni utca határolja. A la-
kóépületek 1968 és 1988 között 
épültek, úgyhogy a fák, cserjék 
szépen megnőttek azóta, a terek 
azonban elöregedtek, a járdák, 
utak megrongálódtak. Jelenleg az 
57 hektáros területen körülbelül 
12 ezer ember él.  

A tervekben szerepel a Piroska 
téri játszótér zöldfelületeinek re-
konstrukciója, az Erős János utcai 
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Augusztusban letették az új, szegedi fedett sportuszoda alapkövét. Botka László 
polgármester az alapkőletételen elmondta, a tervek szerint 2019 második felében 
megnyílik Magyarország legújabb, legmodernebb és legszebb, európai színvonalú 
fedett uszodája az Etelka soron. Az új létesítmény 15 és fél milliárd forintból épül fel.

425 nap alatt felépül Szeged új 
sportlétesítménye. 

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a 170 ezer lakosú Szeged – az itt 
élő 30 ezer egyetemistával – a vizek 
városa, az önkormányzat ezért a jö-

vőben is biztosítani fogja az ingyenes 
úszásoktatást az óvodásoknak és 
az iskolásoknak, az új létesítmény 
pedig a szegediek sportolási és pihe-
nési igényeit is kielégíti majd.

Fejlesztések Szegeden Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben Kitekintő

Fejlesztések Szegeden

Kitekintő 4. oldal

DESZK TÖRETLENÜL 
VEZETI A TÉRSÉGET

Az elmúlt időszakban ismét több 
mint 300 milliós fejlesztésekről 
számolhatunk be Deszk község-
ben. Közel 182 milliót költünk ener-
getikai fejlesztésekre, mely kap-
csán olcsóbban üzemeltethetjük az 
óvodát, az idősek napközi otthonát, 
a sportcsarnokot, a régi iskolát és a 
polgármesteri hivatalt. Leginkább 
fűtés és világításkorszerűsítés va-

Deszk község legfiatalabb csöppsége, és legidősebb lakói 
     a szeptemberi falunapokon, Király László polgármesterrel.

lósul meg ebből a nagy összegből, 
hiszen az összes középület homlok-
zatát rendbe tettük már az elmúlt 
pár évben. Egy adósságunk maradt 
csupán, a Klebelsberg iskolaépítési 
programban épült öreg iskola fel-
újítása. Itt most nem csupán fűtés 
és világításkorszerűsítésre kerül 
sor, de végre a majd 90 éves hom-
lokzatot is felújíthatjuk. Az épület a 

település főterének ékköve kellene 
legyen, de sajnos már évtizedek 
óta nem ragyog. Mállott, lefagyott 
vakolat, leázások és egy szakszerűt-
len beavatkozás miatt tönkrement 
téglaburkolatok látványa nem épp 
szívderítő. A TOP projekteknek kö-
szönhetően ismét régi fényében 
ragyoghat ez a patinás épület.   

kis játszótér felújítása, a Csongor 
és Tünde terek közösségi terüle-
teinek teljes átalakítása. A József 
Attila sugárút és a Tarján széle 
tömbbelső által határolt területen 
egy nagy játszótér és pihenő park 
létesül. Megújulnak a zöldfelü-
letek az Építő utca és Hajlat utca 
közti területen, valamint a Róna 
utca és Retek utca keresztező-
désében. Az érintett területeken 
teljesen megújítják a növényállo-
mányt, cserjéket és fákat ültetnek 
olyan helyekre, ahol erre igény és 
lehetőség van.  

A szabadidő aktív eltöltését le-
hetővé tevő zöldfelületek és rekre-
ációs terek létesülnek, így például 
felújítják a Piroska téri játszótér 
sport és játékelemit, de teljesen 
megújul a József Attila sugárút 
és a Tarján széle tömbbelső közti 

nagy játszótér játékparkja. Két új 
kutyafuttató kialakítására is sor 
kerül a Retek utcában illetve a Bu-
dapesti körútnál. Az Építő utca és 
Hajlat utcáknál gyermek KRESZ 
pályát építenek. Közösségi kertek 
kialakítását tervezik a Dandár 
utcában, a Debreceni utcában, 
valamint a Táltos Iskola mellett.

Megújul a Máltai játszótér 
és sportcentrum is, a helyi piac 
fejlesztését is a rekonstrukció 
részévé teszik a Retek utcában.

Fogadótereket alakítanak ki a 
József Attila sugárút és a Retek 
utca sarkán, valamint a József At-
tila sugárút és a Budapesti körút 
sarkán. Több ponton az önkor-
mányzati belterületi közútháló-
zat zöldterület-használatot segítő 
felújítása, bukkanók kihelyezése 
is része lesz a projektnek. 

KEZDŐDIK A ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA

BELSŐ-TARJÁNBAN
MEGÚJULÓ 
Ú J S Z E N T I VÁ N

Az Önkormányzat 2016-ban 
a település délnyugati részén 
új lakóparkot alakított ki. Két év 
alatt a telkek 80 százaléka került 
értékesítésre, számos család ta-
lálta meg új otthonát e területen.

Itt kezdődött meg azon beru-
házás, melynek célja, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú telkeken 
munkásszállókat alakítsanak ki. 
Eme kertvárosias környezetben 
4 db telekre 4 darab különálló 
épület épül, melyek nettó alap-
területe 200 m2 s épületenként 
20 fő elszállásolására alkalmas.

BÖLCSŐDÉT TISZASZIGETEN

tett TOP forrás felhasználásával 
az önkormányzat. A beruházás 
történelmi sarokpontként is jel-
lemezhető, hiszen soha nem volt 
még bölcsődéje a községnek.” 
– mondta Ferenczi Ferenc pol-
gármester a megnyitón.

A SZATYMAZI
HŰS BOROSPINCÉK
Ha a tojás fönnmaradt, nagyon 
jó volt a must cukorfoka

A megálló-korszerűsítés
májusban kezdődött. 

HARMINCHAT
MEGÁLLÓ LETT
KORSZERŰBB ÉS
AKADÁLYMENTES

37 TELEPÜLÉSRŐL
JÖTTEK FŐZNI A

Szeptember elején ünnepel-
ték településüket a deszkiek.

POLGÁRMESTEREK
DESZKRE

ÚJ FEDETT USZODÁBAN

ÁTADTÁK A „BABASZIGET” MINI
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Fejlesztések Szegeden

Dóc 30 millió forintot nyert el 
pályázaton a település járdáinak 
felújítására. A pénzből három 
utcaszakasz kerül felújításra. 
2018. augusztus 8-án írták alá 
a k iv itelezővel a vál la lkozói 
szerződés és 2018. augusztus 
29-én kezdődött el a munka. A 
fejlesztéssel kapcsolatban la-
kossági fórumot is tartottak, 
hogy mindenki megismerhesse 
a részleteket.

A járdafelújítással egyidőben 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
foly tatja a település bevezető 
útjának felújításával összefüggő 
munkát, kitisztítják a meglé-
vő árkok, és a hiányzó árkokat 
pedig kialakítják a bekötőút 
mellett.

A szociális alapszolgáltatá-
sokat eddig a Közösségi Ház-
ban – a könyvtárral egy helyen 
– vehette igénybe a lakosság. A 
hely adottságai nem voltak meg-
felelőek, ezért vált szükségessé a 
szolgáltatások elköltöztetésére.

Pár évvel ezelőtt Röszke település 
lakóinak száma 3400 fő volt, 2018-
ban már 3556-an élnek településen. 
Köszönhető ez összetartó közössé-
günknek és reményeink szerint az 
elmúlt időszak fejlesztéseinek, aminek 
legfőbb célja, hogy az itt lakók minél 
szebb és szerethetőbb környezetben 
éljenek, az itteni családok találják meg 
otthonukat a mi szép kis falunkban. 
Sokan költöztek hozzánk az elmúlt 
pár évben, ingatlanokat és portákat 
is vásároltak Röszkén a fiatal párok 
és fiatal, már gyerekekkel érkező csa-
ládok is. Reméljük, hogy megszeretik 
új „hazájukat”, mi minden Röszkére 
beköltöző családot nagy szeretettel 
vártunk és várunk itt. –mondta Bor-
básné Márki Márta polgármester. 

JÁRDÁK ÉPÜLNEK ÉS FEJLESZTIK 
A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁST

A fejlesztés során a Dóczy 
Miklós u. 16. szám alatt álló, 
jelenleg használaton k ív üli , 
korábban orvosi szolgálati la-
kásból alakítják ki a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgáltató 
Központot. A fejlesztéssel a csa-
ládsegítő és a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának, valamint 
a házi segítségnyújtásnak, mint 
szociális alapszolgáltatásoknak 
biztosítanak majd megfelelő he-
lyet. Ezzel egy időben a műkö-
déshez szükséges eszközök be-
szerzése és az épület energetikai 
korszerűsítése is megtörténik. 

A fejlesztés eredményekép-
pen a szolgáltatások minőségi 
feltételei javulnak. A szociális 
alapszolgáltatások megújítása 
hozzájárul a lakosság foglalkoz-
tathatóságának javulásához, az 
életkörülményekben rejlő terü-
leti különbségek mérsékléséhez, 
illetve a társadalmi összetarto-
zás erősítéséhez. – mondta Tóth 
Margit polgármester.

Dócon

RÖSZKE, AZ ÉLHETŐ, 
FEJLŐDŐ TELEPÜLÉS

2018. év végéig számos beruházás 
valósulhat meg a hazai és az Európai 
Uniós forrásoknak köszönhetően. 
Elsőként a Tornacsarnok épületé-
nek energetikai fejlesztése fejező-
dött be, melynek eredményeképpen 
a 2018/19-es tanévtől kezdődően, 
mindenféle szempontból korszerű 
létesítményben zajlanak a testnevelés 
órák. A projekt költségvetése több mint 
21 millió forint volt, mely 100 %-ban 
támogatásból finanszírozott.

Ugyancsak a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programnak 
köszönhetően ez év végéig felújí-
tásra kerül az I. és a II. Háziorvosi 
Rendelő épülete is. A két épület új 
homlokzati szigetelést, és napelemes 
rendszert kap, melyeknek köszönhe-

tően jelentősen lecsökken az épület 
energiaköltsége, emellett az I. Orvosi 
Rendelőben az elavult fűtésrendszer is 
korszerűsítésre kerül, amely további 
energia-megtakarítást eredményez. 
A beruházás megvalósításához 22 
millió forint támogatást kapott az 
önkormányzat.

Az ősz beköszöntével befejeződik 
a Felszabadulás utcai csapadékvíz 
elvezető rendszer rekonstrukciója, 
melynek megvalósítására az önkor-
mányzat 107 millió forint támogatást 
kapott. Bízunk benne, hogy ha meg-
épül az új mentesítő csatornarendszer, 
akkor nem okoz majd akkor károkat a 
hirtelen jövő nagymennyiségű esőzés, 
mint ami az idei nyáron is megtörtént. 
Persze, ez majd a gyakorlatban de-
rül ki igazán, hogy hol lesz szükség 
további beavatkozásokra.

A Tanyafejlesztési Programnak 
köszönhetően szigetüzemű napelemes 
közvilágítási kandelábereket telepí-
tettünk Röszke külterületén, elsősor-
ban forgalmas útkereszteződéseknél 
és buszmegállóknál kerültek elhelye-
zésre a világítótestek, hozzájárulva a 
biztonságos és balesetmentes közleke-
déshez. – folytatta a polgármester.

Befejeződtek a Budai és Szeg-
fű utcák aszfaltozási munkálatai 
is, a beruházás megvalósítását 
a központi költségvetés 8 millió 
Ft-tal támogatta, az ott élők leg-
nagyobb megelégedésére.

Szintén hazai költségvetésből 
valósul meg 2018. novemberéig 
a település egészét átfogó térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítése 
is. A jövőben a meglévő pontokon 
a régi elavult kamerák helyett 

új, korszerű nagyfelbontású és 
nagy látószögű kamerákat sze-
relnek fel a szakemberek, illetve 
új megfigyelő pontokat is kijelöl-
tünk, azokon a területeken, ahol 
eddig még nem volt elérhető a 
szolgáltatás. A régi rendszer már 
több alkalommal is segítette a 
rendőrség munkáját, a jövőben 
is a rendőrség természetesen 
teljes körű hozzáférést kap a 
felvételekhez.

Összességében elmondható, hogy a 
2018-as év a beruházások és a megva-
lósítások éve volt, igen csak termékeny 
volt az önkormányzat és még sok az 
előttünk álló feladat, ha minden kitűzött 
célt nem is sikerült megvalósítani, de 
jó úton haladunk. Továbbra is legfőbb 
törekvésünk, hogy a röszkeiek magu-
kénak érezzék, szeressék a települést, 
ahol élnek, tegyenek, tegyünk érte közös 
akarattal és összefogással! – hang-
súlyozta Borbásné Márki Márta.

A beruházás alapkőletételén 
elhangzott, hogy a 13 ezer négy-
zetméter alapterületű, 1200 fős aka-
dálymentes lelátóval megépülő új 
sportkomplexum mindenben meg-
felel a nemzetközi szabványoknak 
és előírásoknak. 

A 13 ezer 305 négyzetméter hasz-
nos alapterületű uszodaépületben 
lesz egy 50 méter hosszú, 25 méter 
széles, 10 pályás, 2,2 méter mély 
versenymedence, amelyből egy 
mozgatható válaszfal segítségével 
2×10 25 méteres pálya alakítható 
ki. A természetes megvilágítású 

USZODANÉVADÓ
A szegedieket kéri meg az önkormányzat az épülő fedett uszoda 
elnevezésére. Ahogy korábban a város lakói dönthettek az új villa-
mosok és trolik színéről, az autópálya hídjának elnevezéséről és a 
Móra park szökőkútjáról, úgy Szeged legújabb sportlétesítményének 
nevéről is ők dönthetnek.

medencecsarnokban tv-közvetí-
tésre alkalmas sportvilágítást is 
kiépítenek.

A versenymedence mellett egy 25 
méter hosszú és 15 méter széles, 6 
pályás, 1,8 méter mély bemelegítő 
medence, egy 20 méter hosszú és 
12 és fél méter széles, 90 centimé-
ter mély meleg vizes tanmedence, 
valamint melegvizes külső-belső 
lazító ülőmedence is helyet kap az 
uszodában, de kondicionáló rész, 
konferenciaterem, irodák, gyer-
mekmegőrző, tanulószoba, üzlet-
helyiség és egy wellness részleg is 
megtalálható lesz a létesítményben.

Az építési munkákat augusztus 
végén kezdték el, a földmunkákkal 
2 hónap alatt végeznek, a tervek 
szerint az uszoda épülete az ősz 
végén kezd majd kiemelkedni 
a földből, a megnyitót egy évvel 
későbbre, 2019 második felére  ter-
vezik. A beruházás lebonyolítója 
a Szeged Pólus Nonprofit Kft., 

a későbbi üzemeltető pedig a 
szintén önkormányzati tulajdonú 
Szegedi Sport és Fürdők Kft. A 
fedett uszodát konzorciumban a 
győri székhelyű West Hungária 
Bau Kft. és szegedi Dél-Konstrukt 
Zrt. építi fel. A győri építőipari cég 
már több uszodát épített, többek 
között Győrben és Budapesten is.

AZ ÚJ FEDETT USZODÁBAN
 Folytatás a 1. oldalról
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Egy amatőr videó keringett pár 
hónapja az Interneten. A ’80-as 
években készült, és az akkori 
Kübekházát mutatja be. A fel-
vétel döbbenetes, mert jól látni 
belőle, hogy milyen fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt másfél 
évtizedben a Szeged központ-
jától mindössze 16 km-re fekvő, 
német gyökerekkel rendelke-
ző zsák falu. A „zsákfalusiság” 
is hamarosan a múlté, hiszen 
5 millió euró uniós támogatá-
sából - amely ma több mint 1.5 
milliárd Ft-ot kóstál - már meg-
kezdték a Kübekházát a vajdasági 
Rábéval összekötő út építését. 
Sok kis apró lépés vezetett el az 
elmúlt 15 évben oda, hogy Kü-
bekházát ma már ne az utolsók, 
hanem sok helyen jó példaként 
említsék. A polgármester szerint 
a pénzre, az uniós és az egyre 
inkább elapadó kormányzati 
támogatásokra nagy szüksége 
lenne a kisfalvaknak, de a helyi 
értékekben rejlő erő, kreativitás 
kiaknázására legalább annyira, 
mint a közfoglalkoztatás tisztes-
séges támogatására, mert ezek 
nélkül megáll és szontyolodott 
marad az élet. Molnár Róberttel 
beszélgettünk.

Önök nem tűnnek azért annyira 
„szontyolodottnak”. Egész nyáron 
programok voltak, tele vannak 
esküvőkkel , mindig építenek it t 
valamit.

Valóban nem vagyunk még 
azok. Rengeteg a program, a 
feladat, a terv, egy sor pályázat 
vár még megvalósításra.

Most számoltunk el egy 45 
milliós csapadékvíz elvezető 
rendszer bővítésével, melyből 
négy utca kapott mederelemek-
kel bélelt új árkokat. Megküz-
döttünk a sok lakossági kérés 
teljesítésével, de végül a műszaki 
ellenőrrel és a mérnök szervezet-
tel sikerült az irányítóhatóság fe-
lé minden adatot és változtatást 
szakmailag alátámasztani. Van 
még mit tennünk ezen a téren, 
várjuk is a következő pályázati 
kiírásokat!

Az önkormányzat elkészíttet-
te a Maros menti lakóterület, a 
Szegfű, a Páva és az Oroszhegyi 
utca szennyvízellátás terveit, 
mely 3,5 millió forintra rúgott. 
Engedélyeztetés után átszervez-
zük a viziközmű társulatot, és 
a lakossági önerő lakáskasszás 
megalapozásával nekiindulunk 
a területek csatornázásának. A 
szennyvízkezelés a legnagyobb 
problémát jelenti a fenti utcák-
ban élőknek. Reméljük, 2019-ben 
már az első kapavágásokra is sor 

DESZK TÖRETLENÜL 
VEZETI A TÉRSÉGET

kerülhet majd. 16 milliót nyer-
tünk kulturális és közösségépí-
tő programok megvalósítására, 
mely projektbe 2 kolléga 3 éves 
foglalkoztatásának finanszíro-
zása is belefért.  

63 milliót nyertünk a fiatalok 
helyben tartását segítő projekt-
re, melyben 3 garzonlakás építé-
se mellett hasznos tanfolyamok, 
nyelvtanfolyamok, oktatások 
és fiatalok foglalkoztatása is 
kötelező projektelem. 

Folyamatosan fejlesztjük a 
közterületeinket, az új infor-
mációs táblarendszerünket 
bővítjük a lehetőségeinkhez 
ütemezve, és 3-4 milliót köl-
töttünk iskolai és óvodai fej-
lesztésekre is. 

Nyertünk 10 milliót a kiskerti 
útjaink fejlesztésére, és önerős 
kivitelezéssel épp most fejez-
tünk egy egy másik 10 milliós 
kiskerti útépítést. Szintén pályá-
zaton nyert összegből 12 millió-
ért vásárolhattunk a nyár végére 
a településüzemeltetést segítő 
traktort, grédert és ágzúzót. 

Emellett színvonalas majálist 
és falunapokat tarunk, és meg-
maradt mind a 60-63 kisebb 
rendezvény, ami kulturális téren 
is magasan a térség települései 
fölé emeli községünket. 

Voltak kisebb, 1-2 milliós pá-
lyázataink, de ha a Faluházunk 
26 milliós nyertes pályázata, és 
a szerb közösség több mint 30 
milliós fejlesztési pályázatait is 
beleszámolva a mérlegünkbe, 
okkal valóban lehetünk büsz-
kék. Ezek a számok csak még 
eredményesebbé teszi az elmúlt 
hónapokat. 

Büszkék vagyunk – és beval-
lom, talán kicsit már fáradtak 
is, hiszen ez a sok munka egész 
embereket igényel, így nagy 
szakmai felkészültség mellett 
is embert próbáló hónapok 
előtt - és persze után is - állunk. 
Azonban elmondhatom, sem a 
lendületünk, sem az eltökéltsé-
günk nem változott, így marad 
a szlogen is: DESZKEN MINDIG 
TÖRTÉNIK VALAMI!

Király László polgármester

 Folytatás a 1. oldalról

MOLNÁR RÓBERT: VANNAK 
DOLGOK, AMIK NEM PÉNZÉRT, 
CSAK INGYEN KAPHATÓK!

Most még egy határátkelő is…
Igen, az is, amely kétségtelenül 

nagyon nagy falat, de nagyon fon-
tos is. Esély sok mindenre, köztük 
talán arra is, hogy a borzasztó ál-
lapotú Szőreg-Kübekháza közötti 
út végre valahára megújulhat. 
Igaz, nem e pályázat részeként. 
Hamarosan épül egy, a falut Ke-
let felől elkerülő út is, amely a 
beruházás logisztikai feladatait 
is hivatott lesz kiszolgálni. 

Az interneten látható volt egy mo-
dern, új kispiac terve, és úgy hírlik, 
a játszóterük is megújul.

A jelenlegi faszerkezetű kispiac 
2003-ban épült, eljárt felette az 
idő, az igények is mások lettek. 
Úgy terveztük az új kispiacot, 
hogy ott a mozgáskorlátozott ko-
csikkal rendelkezők is könnyen 
meg tudják közelíteni, lesz par-
kosított kis pihenő és napelemes, 
szélkerekes rendszerrel oldjuk 
meg a terület megvilágítását. 
Lesznek virágszigetek, és több 
parkolót is kialakítunk a jövőben. 
A 2006-ban épült játszótér régi, 
elavult játékait már kiemeltük, és 
az ősz folyamán több új játékot 
építünk be a képviselő-testület 
döntése szerint. 

A kispiacra és a játszótérre pá-
lyáztak?

A közfoglalkoztatást segítő 
munkaügyi központ eszközpályá-
zatából biztosítjuk a kispiachoz 
szükséges sódert, vasat, betont, 
a beruházás többi részét pedig 
önkormányzatunk költségveté-
séből gazdálkodjuk ki, ahogyan 
az új játékok beszerzését is. Van 

egy régebben beadott fitnesz-
játszótérpályázatunk elbírálás 
alatt, de arról még nincs hírünk.

A közfoglalkoztatási program 
kapcsán példaként említették önöket.

Több olyan ellenőrzésen es-
tünk át, amely a helyi közfoglal-
koztatást volt hivatott vizsgálni. 
A belügyminisztériumi ellenőr 
például példásnak és követen-
dőnek ítélte feljeg y zésében 
azt, amit a közfoglalkoztatás 
keretében nálunk tapasztalt. 
Ezért is fájdalmas számunkra 
az a látható szándék, amely a 
közfoglalkoztatás fűnyíróelv-
szerű leépítését célozza, holott 
minél kisebb egy település, an-
nál nagyobb szükség lenne a 
közért dolgozó, tisztességesen 
megfizetett munkatársakra. No 
és persze a civilekre, az önkén-
tesekre, a kulturális –hagyo-
mányőrző helyi közösségekre 
is, a bennük lévő kreativitásra 
és erőre, mert vannak az életben 
olyan dolgok, amiket nem lehet 
pénzben mérni, pénzért meg-
venni, csak ingyen lehet kapni. 
Magyarország akkor nem marad 
szontyolodott, ha az emberek 
azt fogják megtapasztalni és 
nem csak hallani, hogy a veze-
tőik személyválogatás nélkül, és 
valóban szeretik, megbecsülik, 
tisztelik őket, meghagy va ön-
rendelkezési jogukat és szabad-
ságukat. Ezek az elszontyolodás 
elleni pirulák. Ha így működ-
ne, kivirulna Magyarország! – 
mondta lapunknak a kübekházi 
polgármester.

Javában zajlanak a fejlesztések 
Algyőn, melyeknek köszönhetően 
egy még élhetőbb, modernebb és 
rendezettebb település van kiala-
kulóban. Az egyik leghangsúlyo-
sabb beruházás a Polgármesteri 
Hivatal, az Egészségház és a Civil 
ház felújítása. Ezek az épületek 
várhatóan október végén kerülnek 
majd átadásra. A felújítás minden 
esetben magában foglalja a nyílás-
zárók cseréjét és a létesítmények 
szigetelését. Ezen felül az Egész-

TÖBB HELYEN IS ZAJLIK 
FEJLESZTÉS ALGYŐN

ségházban található felnőtt orvosi 
rendelők várótermébe építenek 
be egy új levegőztető rendszert, 
a Civil házban pedig kialakításra 
kerül egy mozgássérült mellékhe-
lyiség és a pince is újra használha-
tó lesz majd. A község délnyugati 
részén található új-lakóparkban 
megkezdődött a közműépítés. Bár 
az eredeti tervekhez képest több 
hónappal később indultak meg 
a munkálatok, várhatóan az ősz 
végére elkészülnek a kivitelezők. 

Tavaszra készülnek el a koráb-
ban általános iskolaként műkö-
dő épületben a fiataloknak szánt 
fecskelakások. A munálatokat a 
közbeszerzésen nyertes Gyeviép 
Nkft. végzi el. A kialakításra ke-
rülő 13 fecskelakásra 35 év alat-
ti fiatalok pályázhatnak majd, 
akiknek nem kell bérleti díjjal 
számolniuk, mindössze a rezsi és 
a közösköltség terhe hárul rájuk. 
A lakások 1-2 szobásak lesznek, 
külön víz-, villany- és gázmérővel. 
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– Ez már a huszonnegyedik fa-
lunapunk, a polgármesterek pedig 
tizenkilencedik alkalommal mutat-
ják be főzőtudásukat – mondta el 
a közel négyezer lelket számláló 
település polgármestere, Király 
László. 

Harminchét település küldött-
sége és a deszki önkormányzat 
összesen 44 bográcsban rotyog-
tatta a pörköltet: közel fél tonna 
marha- és birkahús főtt a rendez-
vény második napján a szabadidő 
parkban.

– Ma csak pihenni lehet! Aki itt 
dolgozni vagy polit izálni akar, 
annak egy liter pálinkát kell meg-
innia büntetésből! – mondta el a 
házigazda. 

Azért mi mégis némi számve-
tésre kértük a település vezetőjét. 
Kiderült, az elmúlt egy évben a 
deszkiek többek között elhoztak 
egy közlekedési, egy falumegújítá-
si díjat és gazdagabbak lettek egy 
közművelődési elismeréssel is. 

– Egy év alatt közel 300 millió 
forintot nyertünk különféle pályá-

ÁTADTÁK A „BABASZIGET”

A fejlesztés során a régi hasz-
nálaton kívüli, 180 négyzetmé-
teres művelődési házat újították 
fel. Az építési munkák során a 
megtörtént az akadálymentesí-
tés, a közművek bevezetése, cso-
portszoba kapcsolódó higiéniás 
blokk, tálaló helység, dolgozói 
öltözők és irodák kerültek ki-
alakításra. A „Babasziget” mini 
bölcsőde magában hordozza a 
bővítési lehetősége is azon ok-
nál fogva, hogy a csoport szoba 
48 m2-es így a jövőben igény 
esetén normál bölcsődeként 

A Z IDÉN DÍSZPOLGÁRT IS AVATTAK
Kétévi szünet után az idén ismét avattak díszpolgárt a falu-
napokon. Deszk új kitüntetettje Hauke Haensel Pirnából jött, 
de lassan egy évtizede támogatja, segíti a települést, félig már 
maga is deszkivé vált.

HARMINCHÉT TELEPÜLÉSRŐL JÖTTEK 
FŐZNI A POLGÁRMESTEREK DESZKRE
A falunapokon három nap alatt – péntektől vasárnapig – több mint harminc programot kínáltak: a 
koncertek, kulturális és sportesemények mellett az idén is összemérhették szakácstudományukat a 
polgármesterek, és hetedik alkalommal versenyre keltek a tortadíszítők is.

zatokon. Az utolsó öt évben pedig 
800 milliót fordíthattunk többek 
között a középületeink energetikai 
fejlesztésére, közsségi programokra, 
gépvásárlásra, de jelentősen javult 
az úthálózatunk és egy projekttel 
if júsági bérlakásépítésbe is bele-
vágtunk, hogy megtartsuk az it t 
élő f iatalokat – mondta el a pol-
gármester.

A település ünnepét az idén 
három hónapos tervező-szer-
vező munka előzte meg. Egy 24 
fős stáb és számtalan segítő vett 
részt most is a munkában. 

Bár továbbra is falunapnak 
hívják, mára azonban már nem-
zetközivé lett a rendezvény. Az 
idén többek között Belgiumból, 
Romániából, Ukrajnából, Er-
délyből és Németországból két 
helyről is érkeztek településve-
zetők a főzőversenyre.

– A cél nem a versengés, hanem, 
hogy jól érezzük magunkat . It t 
valóban a részvétel a fontos, nagy 
örömmel várunk minden kedves 
kollégát – mondta Király László. 

Röszke polgármestere, Bor-
básné Márki Márta az idén már 
tizedik alkalommal látogatott el 
polgármester-kollégája meghí-
vására Deszkre. 

– Ez nem a munka terepe, arra 
ott vannak a hétköznapok, amikor 
szintén nagyon jól együtt tudunk 
működni. Fontos, hogy néha kötet-
lenül is találkozzunk, és még jobban 
megismerjük egymást.

Kiderült, nemcsak az ünne-
pek, a mindennapi élet is ösz-
szeköti a környékbeli kistele-
pülések vezetőit: rendszeresen 
közösen indulnak különféle 
kistérségi pályázatokon – leg-
inkább sikerrel.

A falunapokra idén is nem-
csak a deszk ieket , hanem a 
környező települések lakóit is 
invitálták. A gyerekeket többek 

között ugrálóvárral, görkori be-
mutatóval és sákrányröptetéssel 
várták, de tortadíszítő versenyen 
is részt vehettek, vagy focizhat-
tak is.

A felnőtteket esténként kon-
certekkel csábították: fellépet 
többek között Bódi Guszti és 
Margó, Sihell Vanessza és Morvai 
Dani. Élő koncertet adott Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zenekar, 
volt tűzijáték és bemutatkozott 
Európa és Magyarország legerő-
sebb embere, Fekete László is.

A legkitar tóbbak pedig DJ 
Sindellel v ideó diszkózhattak 
vasárnap hajnalig, hogy azután 
újabb egy évet várjanak: jövőre 
jubileumi, huszonötödik alka-
lommal ünneplik meg telepü-
lésüket a deszkiek, valószínű, 
nem is akárhogyan.

is működhet majd a gyermek 
intézmény. Beruházás költsége 
35,5 millió forint volt. Ebből az 
építős 31 millió forintba került, a 
berendezések, játékok, bútorzat 
költsége pedig további 4,5 millió 
forintba. A bölcsőde mellett tel-
jes felújításon esett át a község 
óvodája is így elmondható, hogy a 
legfiatalabb korosztályokat tisz-
ta, szép és új környezetben várják 
a bölcsőde és óvoda dolgozói. 

A bölcsőde már meg is telt, hisz 
hét kisgyerek járhat ide és ennyit 
már be is írattak. Jelenleg a picik 
beszoktatása zajlik.

TISZASZIGETEN
MINI BÖLCSŐDÉT
 Folytatás az 1. oldalról

Fejlesztések a Kistérségben

 Folytatás a 1. oldalról
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Kitekintő Díszpolgárok

Kezdjük a szikár tényekkel: a 
rajzpályázaton autót kellett ter-
vezni a gyerekeknek. A Pallavi-
cini Sándor Általános Iskolából 
Gál Anett első helyezést, Csiszár 
Dániel és Farkas Gréta harmadik 
helyezést értek el, Lévai Eszter, 
Németh Lili és Bacsa Gergő kü-
löndíjasok lettek. A Sándorfalvi 
Térségi Alapfokú Művészeti Isko-
lából Gyöngyösi Réka és Nagypál 
Borbála második helyezést ért el, 
Szabó Zsófia különdíjas lett. Ezek 
a tanulók munkáikkal tovább-
jutottak a verseny nemzetközi, 
európai fordulójába. It t , Csi-
szár Dániel továbbjutva a világ 
döntőbe bronz diplomát kapott, 
Nagypál Borbála Különdíjban ré-
szesült, és képviselhették hazán-
kat és Sándorfalvát Japánban. 
A világból harminchárom díja-
zottat hívtak meg, Európát hét 
ország – Azerbajdzsán, Grúzia, 
Lengyelország, Spanyolország, 
Ukrajna, Egyesült Királyság egy-
egy, hazánkat két tanuló – képvi-
selte az augusztus 26-ától 31-éig 
tartó díjkiosztó ünnepségen és 
programokon. A világ 76 orszá-
gából mintegy 650 ezer pályázat 
érkezett a Toyota rajzpályázatára. 
Mindkét diák felkészítő tanára 
Török Zsuzsanna.

Kübekháza Díszpolgára, Kü-
bekháza Tiszteletbeli Polgára és 
a Kübekházáért díj – e hármat 
alapította 2002-ben Kübekháza új 
képviselő-testülete – tájékoztatott 
Molnár Róbert polgármester.

Volt olyan eset, amikor…
 – A legmagasabb elismerés a Kü-

bekháza Díszpolgára cím, bárki kap-
hatja, aki jelentős dolgot tesz huzamo-
sabban a faluért, élete, munkássága, 
tisztességessége példamutató mások 
számára. A falu lakói közül bárki tehet 
rá javaslatot. A rendelet szerint a kép-
viselő-testület kétharmadának szava-
zata kell, hogy bárki megkaphassa, 
gyakorlatilag viszont akkor adjuk, ha 
a testületben teljes a konszenzus, tehát 
mindenki megszavazza. Ez minden 
díjra kialakult szokássá vált az elmúlt 
16 év alatt – mondta Molnár Róbert, 
Kübekháza polgármestere.

– Volt olyan eset, amikor az 
egyik képviselő nem támogatta 
a Kübekházáért díjban részesí-
tést, s mivel nem volt teljes kon-
szenzus, ezért levettük a nevezett 
kitüntetését a napirendről, holott 
a többi támogatta. A díszpolgári 
címet nem adjuk ki minden év-
ben. Nagyon szigorú követelmé-
nyek vannak vele szemben. Csak 
azért nem adjuk, hogy adjunk va-
lakinek. Akit díszpolgárrá fogad 
a testület, annak díszsírhelyet és 
önkormányzati temetést is bizto-
sít az önkormányzat. Idén Simon 
Szilveszter lett a díszpolgár, és 
posztumusz díszpolgár Bihari 
Lajosné, aki több mint három 
évtizeden keresztül volt a falu 
képviselője, bizottságok tagja, ön-
kéntes különböző programokban.

Mustafa, a tiszteletbeli polgár
Második legmagasabb díj a 

Kübekháza Tiszteletbeli Polgá-
ra elismerés. A rendelet szerint 
tiszteletbeli polgárrá testületi fel-

ÁLOMAUTÓT RAJZOLTAK, 
JAPÁNBA REPÜLHETTEK
Egyike volt annak a rajzpályázatnak a Toyota Dream Car Contest, amelyen 
elindultak a sándorfalvi gyerekek. Akik közül ketten, Nagypál Borbála és 
Csiszár Dániel végül a világdöntőig jutottak. Mosolygós élménybeszámoló.

– Még soha nem ültem repülőn... 
– mondta Bori.

– Én sem! – vágott közbe gyor-
san Dani. A hatodikos kislányon 
és a másodikos kisfiún olyan él-
ményben volt részük augusztus 
végén, amelyet egy ideig még na-
gyon büszkén emlegetnek majd. 
Pedig „csak” annyit csináltak, 
hogy Dani rajzórán, Bori pedig 
a délutáni művészeti iskolás fog-
lalkozáson elképzelt egy autót a 
jövőből, és azt lerajzolta. – Nem 
hiszem el! – ezt hajtogatták a szüleik 
és ők is folyamatosan, amikor kide-
rült, utazhatnak – vette át a szót 
egy pillanatra a felkészítő tanár, 
Török Zsuzsanna, aki elmondta 
azt is, egy ideje rendszeresen 
részt vesznek ezen a rajzpályá-
zaton, de ekkora sikert sem ezen, 
sem másikon még nem értek el 
a tanítványai.

De vég ül el kel let t hinni, 
hiszen utazni kellett: mindkét 
gyereket az édesapja kísért el 
a nagy útra. Előbb Budapestről 
Helsinkibe repültek, majd on-
nan Nagoyába.

– A második nap kezdődtek a 
programok, elmentünk a Toyota 
Kaikan Múzemba és a Toyota Mo-
tomachi gyárába, délután pedig a 
Sinkansennel, a helyi gyorsvasúttal 

utaztunk Tokióba. A következő nap 
délelőttjén volt a díjkiosztó ünnep-
ség, ahol én egy különdíjat kaptam. 
Délután elmentünk a Toyota Mega 
Webbe (ez egy nagy szabadidőpark), 
ahol kis autót vezethettem és többfé-
le elektromos eszközt próbálhattam 
ki. Csütörtökön délelőtt a Sumida 
folyón kirándultunk hajóval, rik-
sáztunk, majd elmentünk a Sensoji 
Templomhoz és az Asakusa bazár-
ba. Amikor volt egy kis szabad-
időnk, barangoltunk a városban, 
óceánparton és különlegességeket 
et tünk – foglalta össze Bori a 
legfontosabbakat.

Hogy mit is rajzoltak? – Egy 
környezetkímélő Toyotát rajzoltam, 
amelynek van egy „bepufogója” is: 
ezen keresztül összegyűjti a káros 
gázokat, füstöket, és átalakítja szi-
várvánnyá, a béke, az ígéret jelévé. 
Egy ilyen szép, színes világban él-
hetnék, de ehelyett most egy szürke 
világban élünk. Ezeken változtat-
hatnának az ilyen autók – mutatta 
be a rajzát a hatodik kislány.

– Egy sivatagi szemétszedő autót 
rajzoltam. Minden szemetet meg-
talál, és összeszed a homokban. 
Annak örülnék, ha minél kevesebb 
ilyen autóra lenne szükség a jö-
vőben – mondta Dani. Milyen 
igazuk van...

hatalmazás nélkül a polgármes-
ter fogadhat bárkit, de kialakult 
szokás, hogy minden jelöltemet 
a testület elé viszem. Tisztelet-
beli polgár az lehet, aki nem a 
faluban él, de élete, munkássága, 
faluhoz való kötődése, faluszol-
gálata miatt arra érdemes. Ezt 
sem adjuk minden évben, csak 
ha indokolt. Utoljára a török, mu-
zulmán Tan Enver Mustafa és 
felesége, Piroska lettek falunk 
tiszteletbeli polgárai, akik piaci 
árusok. Példamutató életet élnek, 
segítőkészek, kedvesek a falu la-
kóihoz. Csodálatos emberek. Egy 
testületi tagban sem volt kétség 
afelől, hogy a díjazott kitüntetés-
ben részesülhet. Harmadik díj a 
Kübekházáért díj. A testület ez 
esetben is komolyan mérlegel. 
Akik kimagaslóan sokat tesz-
nek egy adott évben, vagy tettek 
az évek során a faluért. Például 
több példamutató munkát végző 
közfoglalkoztatott és falulakó is 
kapott már ilyen díjat. A díjakat 
2002-ben alapította a testület. 
Azóta 10 díszpolgári címet, 12 
Kübekháza Tiszteletbeli Polgára 
címet és számos Kübekházáért 
díjat adományozott a képviselő-
testület. Soha egyetlen kritika 
sem ért bennünket a falu lakói 
közül, és bárki részéről, hogy 
méltatlanul adtunk volna díjat. 
Ez annak is köszönhető, hogy 
nagyon komolyan, és szigorúan 
vesszük ezt az ügyet (is) – hangsú-
lyozta Molnár Róbert, Kübekháza 
polgármestere.

Kartal József, Orbán Dénes, 
Vastagh József, Turó István

– Röszke településen Röszke 
Köz ség Önkor m ányzat a he lyi 
rendelete alapján 1992. évtől ad át 
elismeréseket, kitüntetéseket kiemel-
kedő közösségi vagy más területen 
végzett munkáért. A Röszke Község 
Díszpolgára cím a legrangosabb 
elismerés, amelyet a település fej-
lődésért, oktatásáért, művészetéért, 
sportjáért és kultúrájáért végzett 
hosszú évek munkájának elisme-
réséül adunk át a településünk leg-
nagyobb ünnepén, a Falunapokon 
– mondta Borbásné Márki Márta 
polgármester. Hangsúlyozta, a 
díszpolgári cím általában egy 
egész élet munkájáért, hosszú 
évtizedek alatt végzett kiemel-
kedő tevékenység elismeréséül 
szolgál. – Településünkön olyan 
kiemelkedő személyiségek kap-
ták meg e kitüntetést, mint Kartal 
József plébános, Orbán Dénes 
igazgató, általános iskolánk is 
az ő nevét viseli, Vastagh József 

tanár, a röszkei hagyományok és 
paprika-kultúra kutatója, számos 
kiadvány és a helyi monográfiánk 
megalkotója. A képviselő-testület 
egyértelmű törekvése, hogy csak 
kiemelkedő életúttal rendelkező 
személy kaphatja meg e rangos el-
ismerést, ezért is történhetett meg 
az, hogy 2014-ben adtunk át utol-
jára Röszke Község Díszpolgára 
kitüntetést. Ez évben, 2018-ban 
a lakosság javaslata és a testü-
let egyöntetű véleménye alapján 
Turó István, a helyi polgárőrség 
vezetője részesült egész életútja, 
a közösségünk érdekében végzett 
önzetlen munkája elismeréséül 
ebben a kitüntetésben. Hosszú 
évek után adhattuk át újra ezt a 
kitüntetést, amely közösségünk 
teljes támogatását élvezte.

A kitüntetés nevében a lényeg
Röszke másik nagy kitüntetése 

a Röszkéért Hűséggel kitüntetés, 
amely már megfogalmazásában is 
sugallja, sok-sok évtized munkáját 
hivatott elismerni.

– Ezen kitüntetést az aktív kö-
zösségi szerepet vállalói röszkeiek 
kaphatják meg, lehetnek civil te-
rületen vagy akár intézményekben 
dolgozó munkatársak is. Ebben az 
évben Ördög Tibor, a Röszkei Kábel-
tévé Kft. vezetője részesült a kitün-
tetésben, közel 30 év munkájának 
elismeréseként. Ezen elismerést is a 
Falunapokon adjuk át. A kitünteté-
sek odaítéléséről a képviselő-testület 
dönt, de minden évben felhívással 
fordulunk a lakossághoz, hogy 
tegyenek javaslatot a személyek-
re vonatkozóan. Törekszünk arra, 
hogy a kitüntetett személy a település 
közösségének teljes támogatottsága 
mellett részesüljön az elismerésben. 
Díszes, bőrkötésű mappában egy 
emléklapot, bőrtokban egy bronz 
emlékplakettet kap a kitüntetett, ter-
mészetesen az átadás évszámával 
és nevének bevésésével – mondta 
Borbásné Márki Márta, Röszke 
polgármestere.

CSAK AZÉRT NEM ADJÁK, 
HOGY ADJANAK VALAKINEK
Egy kiemelkedő életút elismerése a díszpolgári cím Kübekházán és Röszkén, 
amit nem osztanak ki minden évben. A díszpolgári cím a legmagasabb rangú 
kitüntetés Kübekházán és Röszkén is, amit csak az arra érdemeseknek – akik 
hosszú időn át példamutatóan dolgoztak a településért, a közösségért – ítél 
oda a képviselő-testület. Éppen ezért csak azért nem adományozzák min-
den évben, hogy adjanak valakinek. Mindkét település lakói javasolhatnak 
díjazottakat. 
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Kultúra Kitekintő

Közlekedés

Szegeden ilyen nagyszabású 
munkálatokat még sosem végeztek 
a megállókban. Szeptember végéig 
36 busz- és trolimegállót újíttatott 
fel az önkormányzat városszerte, a 
kivitelezést szakaszosan végezték, 
de szeptember végéig mind a 36 
megálló megújult. Most néhány 
helyen csak a műszaki átadás-átvé-
tel van hátra, miközben az utasok 
már használhatják a korszerű, 21. 
századi megállókat.

Tavasszal, a program megkez-
dése előtt a mérnökök felmérték 
a megállók műszaki állapotát, ezt 
követően döntöttek csak arról, 
hogy melyek szorulnak felújítás-
ra. A kiválasztásnál természete-
sen figyelembe vették a jármű- és 
utasforgalom nagyságát is.

A program megvalósítására a 
szegedi önkormányzatnak ko-
rábban már megítélt 34 milliárd 
forintos uniós fejlesztési keretből 
417 millió forintot költöttek.

Május közepén egyszerre három 
helyen kezdődtek a felújítási mun-
kálatok: a Bécsi körúton, Kiskun-
dorozsmán a vásártérnél, valamint 
a Napos úton a Cserje sori megálló 
mindkét oldalán. Ezt követően a 
szakemberek szakaszosan folytat-
ták a munkát a többi megállóban 

Az új ingatlanokhoz terasz, ke-
rítés, tároló melléképület és még 
saját parkoló is tartozik majd. 

Az építésen túlmutat, hog y 
az Újszentiván Községi Önkor-
mányzat környezettudatos po-
litikájához híven a beruházás 
hozzájárul a fenntartható fej-
lődés megvalósításához, mivel 
mindegyik épülethez napelemes 
rendszert telepítenek, ami kör-

Tizenöt bemutatót tart jubileumi évadában a 135 éves Szegedi Nemzeti 
Színház. A teátrum új főigazgatója, Barnák László az évadnyitón arra kérte 
kollégáit, az eddigieknél is jobban figyeljenek a nézői igényekre. Botka Lász-
ló polgármester pedig kiemelte, a város vezetése a kultúra szabadságában 
hisz, ezért az önkormányzatnak egy feladata van: biztosítani a feltételeket 
a színvonalas munkához.

– Szeged szabad város és mi a 
kultúra szabadságában hiszünk. 
Még akkor is, ha mostanában azt 
érezzük, hogy lassan ebben már 
egyedül maradunk az országban. 
Aggodalommal olvasunk híreket 
arról , hogy a hatalom minden-
féle kulturális harcról beszél , és 
néhányan úgy gondolják, it t az 
ideje a kultúrát újra felosztani 
jó és rossz kultúrára. Mi minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy ezt 
Szeged határában megállítsuk – 
mondta Botka László.

A z elmúlt években az önkor-
mányzat – stagnáló állami for-
rá sok mel le t t  – folyam atosan 
növelte az intézmény támoga-
tását ,  idén 458 mil l ió for intot 
fordít a város saját bevételeiből a 
színház működtetésére. Emellet t 
elindult a színészlakások felújítá-
sa és megkezdték a díszletraktár 
rekonstrukcióját is – mondta a 
városvezető.

Az operatagozat terveiről Gyü-
di Sándor zeneigazgató elmond-
ta, Szabó Máté rendezésében 
novemberben mutatják be a 

Figaró házasságát, ezt a nép-
szerű rajzfilm nyomán színpadra 
állított Szaffi című zenés gyer-
mekdarab követi. Szőcs Artúr 
rendezésében decembertől lát-
ható majd a Valahol Európában 
című musical, januárban a sze-
gedi Molnár László egyfelvoná-
sosának ősbemutatóját állítják 
színpadra Donizetti Bolondok 
háza című vígoperájával párban. 
Jövő tavasszal pedig Halasi Imre 
rendezi a Parasztbecsületet és a 
Bajazzókat.

Horgas Ádám főrendező el-
mondta, az évad végéig össze-
sen hét prózai előadást láthat a 
közönség. A tagozat idei évadja 
Örkény István Tótékjával indult 
a Kisszínházban, ezt követően a 
Nagyszínházban tűzték műsorra 
Shakespeare Szentivánéji álom 
című vígjátékát.

Az új évadban Lukács Andor 
rendezi Závada Pál Utolsó üzlet cí-
mű művének ősbemutatóját, illet-
ve Galambos Péter rendezésében 
Michael Frayn Függöny fel! című 
vígjátékát láthatja a közönség. 

A z évad második g yerme-
keknek szóló darabja Lit vai 
Nel l i Vi lágszép nádszálk is-
asszony című zenés mesejá-
tékát febr uá rba n mutat já k 
be. Márciusban tartják a kö-
zépiskolások számára meg-
h i rdetet t i f júsá g i előadás, 
A lekszndr Molcsanov A g y il-
kos című művének premier-
jét. Tavasztól játsszák Daniel 
Keyes Virágot A lgernonnak 
című darabját Horgas Ádám 
rendezésében, májusban pe-
dig előbemutatóként láthatja 
a közönség Bulgakov Álszen-
tek összeesküvése című szín-
művét, amelyet Alföldi Róbert 
állít színpadra.

A Szegedi Kor tá rs Ba let t 
művészeti vezetője, Juronics 
Tamás elmondta, a társulat 
első bemutatóját októberben 
láthatják a nézők, az Orfeusz 
és Eur idikét a z olasz Enr i-
co Morelli állít ja színpadra. 
Februárban pedig a Kossuth-
díjas táncművész Credo című 
új koreográfiáját mutatják be.

 A KULTÚRA SZABADSÁGÁNAK

nyezetvédelem és költséghaté-
konyság szempontjából igazán 
fontos. Továbbá az épületeket 
bútorokkal is felszerelik.

Az új épületek egyáltalán nem 
tömegszállásnak lettek tervezve, 
ez látszik is, hiszen apartman 
jel legüket jól tükrözi, hog y 
csoportban is ki lehet adni, így 
szolgálva a különböző igényeket, 
melyek lehetnek napszaki vagy 
munkaidőben eltérőek. 

MEGÚJULÓ
A projekt kezdetével az utolsó 

telkek is majdhogynem hasz-
nosítva lettek a Délnyugat la-
kópark területén. A településre 
beköltözni vágyók már a Major 
lakóparkot vették f ig yelmük 
középpontjába, mely Újszent-
iván Szeged felöli oldalán lesz 
kialakítva, kertvárosias jellegű 
beépítéssel. A Major lakópark-
ról bővebb információk a www.
ujszentivan.hu oldalon olvasható.

HARMINCHAT MEGÁLLÓ LETT 
KORSZERŰBB ÉS AK ADÁLYMENTES
Az elkészült busz- és trolimegállók műszaki átadás-átvétele október végéig 
tart, de már mind a harminchatot használatba vehették az utasok. 

is. A munkálatok idejére minden 
egyes helyszínen ideiglenes meg-
állóhelyet jelöltek ki, amelyről egy 
tábla segítségével az utasokat is 
tájékoztatták.

A megújult megállókban min-
den peron sárga színű díszburko-
latot kapott, ami nemcsak esztéti-
kusabbá tette, de így már messziről 
könnyebben felismerhetővé váltak 
a megállók, ami nagy segítség a 
gyengénlátóknak. Az előttük lévő 
útszakaszon pedig bazaltbetonra 
cserélték az aszfaltot, ami bár so-

káig, közel öt hétig köt, de végül 
olyan kemény lesz, hogy hosszú 
évekig bírja majd a buszok, a trolik 
terhelését.  

A fejlesztéssel érintett hely-
színek közül ott, ahol korábban 
nem volt fedett váró, esőbeállót is 
építettek, ahol pedig már volt, ott 
teljesen felújították azt.

A munkálatok során mind a har-
minchat megállót akadálymen-
tesítették, kerékpártámaszokat, 
korlátokat és utastájékoztató ki-
jelzőket is telepítettek.

 Folytatás a 1. oldalról
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Klasszikus mutyi lehet Közlekedés

Fejlesztések Szegeden

A munkaterületet augusztus 
közepén vették birtokba a kivi-
telező cég, a Miksi Bau Kft. szak-
emberei és a tervek szerint az év 
végéig vissza is adják a megújult 
kispiacot az árusoknak.

A meglévő dorozsmai piac az 
elmúlt évtizedek során nagyobb 
felújításon nem esett át, erre egy-
re nagyobb igény mutatkozott, 
mert a piacon közel félszáz ter-
melő árul rendszeresen, szomba-
ton és vasárnap pedig a vevő is 
rengeteg. Ráadásul a nagybani 
piac megszűnésével megnőtt a 
kispiac forgalma, épp ezért idő-
szerűvé vált, hogy megújuljon, és 
21. századi körülmények között 
vásárolhassanak az itt élők.

Az eredeti tervek szerint a je-
lenlegi piac területén álló évti-
zedes fákat kivágták volna, ám 
ezt az itt árusítók szerették volna 
megakadályozni. Az építkezés 
megkezdése előtt a terület két 
önkormányzati képviselője – 
Lauer István és Mihálffy Béla 
– lakossági fórumot hívott össze, 

A z üg y előzménye, hog y 
265 mi l l ió for intból - köz-
te 165 millió forintnyi uniós 
forrásból - épített játszóteret 
a Szegedi Vadasparkban egy 
kormány párthoz közel ál ló, 
korábban több trafikos kon-
cessziót elnyerő szegedi vál-
la lkozó cége. Ménesi Imre, 
helyi MSZP-s képviselő felje-
lentést tett az üg yészségnél 
és az Európai Csalás Elleni 
Hivatalnál (OLAF), és sok más 
hasonló ügg yel ellentétben, 
ebben az esetben a hazai nyo-
mozás, majd a vádemelés sem 
maradt el.

Az úg ynevezett Flamingó-
ügyet májusban kezdték el tár-
gyalni a Szegedi Törvényszé-
ken, amikor vádlottak mellett 
meghallgatták szinte az összes 
fontos tanút. Egy koronatanú 
azonban a többszöri bírósági 
idézés ellenére sem jelent meg, 
végül a rendőrség állította elő 
Cs. Krisztiánt, aki időközben 
Maximilian Sheffieldre változ-
tatta a nevét. Őt szeptember 11-
én hallgatta meg a bíróság, de 
másnap megszökött a rendőri 
felügyelet alól. 

Az igen szövevényes Flamin-
gó-ügynek nem véletlenül lett 
ez a budapesti férfi az eg yik 
legfontosabb szereplője. Ér-
demes kicsit megvilágítani az 
előzményeket ahhoz, hogy Cs. 
(alias Sheffield) szerepét meg-
értsük. A Titan Projects ügy-
vezető-tulajdonosa, V. Rezső 
eg y uniós pályázaton indult, 
hog y meg valósítsa azt az el-
képzelését, melynek keretében 
egy játszóteret és az interaktív 
látogató-tájékoztató rendszert 
épített volna a Vadaspark te-
rületére. A z eredeti szerző-
désben a legnagyobb tételt a 
játszótér építésére fordították 
volna, hiszen erre a célra 185 
millió forint állt rendelkezésre, 
a Flamingó névre keresztelt 
szoftverre pedig 52 milliót ál-
lítottak be. 

Ennek a későbbiekben azért 
lett komoly jelentősége, mert 
a nyomozás során a DARFÜ-
nél lefoglalt szerződésben már 
154-83 volt az arány a Flamingó 
javára. A dokumentumot ellen-
jegyző ügy véd a tárgyaláson 
azt vallotta, hogy fogalma sem 
volt róla, hog y van eg y ilyen 
változat is, ő csak az eredetit 
ismeri. Amikor a bíró a vád-
lottakat arról faggatta, hogyan 
történhetett meg, hogy milliós 
tételek cserélődtek fel, akkor V. 
eg yértelmű célzást tett arra, 
hogy szerinte az ügynökségnél 

manipuláltak a számokkal. „Én 
azt nem tudom, hogy mit barká-
csoltak a DARFÜ-nél”- mondta 
a bíró kérdésére.

Ennek a tételcserének az 
lehetet t az ér telme, hog y a 
szoftverfejlesztésben sokkal 
nehezebb meghatározni eg y 
termék értékét, mint a játszó-
térépítésnél. A bíróság által ki-
rendelt informatikai szakértő 
szerint az interaktív látogató-
tájékoztató rendszer szoftve-
re nem kerülhetett többe 14 
millió forintnál, miközben a 
pályázatban 154 millió forintot 
állítottak be erre a fejlesztésre. 
Itt jött képbe Cs. cége, amely a 
vád szerint szoftverfejlesztésre 
kapott megbízást 2016-ban a 
harmadrendű vádlott D. Zoltán-
tól, aki akkor Liechtensteinben 
élt. A probléma ezzel főként az, 
hogy a projektet elvileg 2013-
ban befejezték, a játszóteret 
és az interaktív állatkerti sétát 
biztosító szoftvert is üzembe 
helyzeték akkor. Kérdés, hogy 
miért azt a Cs. bízták meg az 
újabb fejlesztések elkészíté-
sével, aki akkor már a rendőr-
ség látókörében volt. Cs. neve 
ug yanis korábban már több 
informatikával kapcsolatos 
csalás esetében felmerült . A 
vállalkozót a mezőkovácsházi 
rendőrség körözte, a Körmen-
di Járásbíróság pedig csalás 
vádjával indított ellene bün-
tetőeljárást. 

Cs. Krisztián (alias Maximi-
lian Sheffield) meghallgatása 
azért volt fontos, mert azt állí-
totta, hogy egy lebutított szoft-
vert kapott D. Zoltántól, melyet 
tovább kellett fejlesztenie. Állí-
tása szerint a cél az volt, hogy 
magasabb értékűnek tüntessék 
fel a szoftvert, mint amilyen 
az eredeti, 2013-ban fejlesztett 
program volt. A szoftvert visz-
sza is kellett dátumozni, mint-
ha 2013-ban készült volna. A 
nyomozóknak főként az szúrt 
szemet az új változatban, hogy 
tartalmazta azt az arcfelismerő 
programot, melynek fejlesztése 
2013-ban még nagyon gyerek-
cipőben járt, és csillagászati 
összegeket emésztett volna fel 
egy ilyen elem előállítása vagy 
megvásárlása. A gyanú szerint 
Cs-nek és a vádlottaknak sú-
gott egy egykori magas rangú 
rendőrtiszt, hogy nyomoznak 
az ügyükben, így a végső vál-
tozat el sem készült. Cs. a sze-
gedi bírósági meghal lgatás 
után szökött meg a rendőrségi 
felügyelet alól. Az ügyben rö-
videsen ítélet várható.        

 MIN T 200 MIL L IÓ FOR IN TOT
Az ügyészség költségvetési csalás miatt emelt vá-
dat a Szegedi Vadaspark területén épült játszótér 
ügyében, ugyanis a gyanú szerint a papíron negyed-
milliárdból épült attrakció tényleges költsége az 
előbbi összeg 15-20 százaléka volt. 

A KÖRNYEZETBARÁT ÉS AZ 
EGÉSZSÉGES KÖZLEKEDÉST 
FEJLESZTIK SZEGEDEN

Tavaly ősszel nyert Szeged az 
Európai Bizottság 50 millió euró 
összértékű városfejlesztési pá-
lyázati felhívásán. A projektben 
résztvevő felek a lehető legtöbb 
segítséget megadják ahhoz, hogy 
a városi tömegközlekedés gördü-
lékennyé és kényelmessé váljon, a 
kerékpáros közlekedésben pedig 
szintén megteremtik azokat a 
feltételeket, amelyek segítséget 
jelentenek a hétköznapokban a 
bicikliseknek.   

Az Európai Bizottság tavaly ok-
tóberben kihirdette, mely telepü-
lések nyerték meg projektjeikkel 
az „Innovatív városfejlesztési te-
vékenységek” elnevezésű kezde-

ményezés második, 50 millió euró 
összértékű pályázati felhívását. 
A kihirdetett győztesek között 
egyetlen magyarországi település 
volt, Szeged lett ugyanis az egyik 
nyertes a városi mobilitással kap-
csolatos kategóriában. A város az 
úgynevezett SASMob projekttel 
pályázott, mely a forgalmi torló-
dások, a légszennyezettség és a 
zajkitettség problémáját hivatott 
enyhíteni azáltal, hogy állami 
és magánvállalatok, valamint 
szállítási szolgáltatók közös 
erővel adatvezérelt, intelligens 
közlekedési rendszert építenek 
k i. A par tnerségben Szeged 
önkormányzatán kívül három 

nonprofit szervezet, a Szegedi Tu-
dományegyetem, két közlekedési 
szolgáltató és négy magánvállalat 
vesz részt. A projekt teljes költsége 
bruttó 3.258.220 euro. 

A partnerségi szerződést idén 
márciusban írták alá a projektben 
résztvevő cégek és intézmények. 
Az akkori aláírási ceremónián 
Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester elmondta: Szeged 
annak köszönheti a támogatás 
elnyerését, hogy a városi élet mi-
nőségét meghatározó közlekedés 
területén igen sokat tett, hiszen 
korszerűsítették a tömegközle-
kedést, kényelmesebbé tették a 
villamosokat és trolikat, az au-

tóbuszok kevésbé szennyezik a 
levegőt. Emellett új kerékpárutak 
és kerékpártárolók épültek, ami 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a munkába járók közül sokan 
inkább a kerékpárt választják az 
autók helyett. Ez a gyakorlatban a 
menetrendek, csatlakozások jobb 
összehangolását, a buszvárók 
korszerűsítését, a kerékpárutak 
fejlesztését, a kerékpártárolók 
kiépítését jelentik.

Ezen kívül olyan szoftvert is 
fejlesztenek, ami szintén a köz-
lekedés optimalizálását segíti. 
Szegeden az elmúlt évtizedekben 
radikálisan megnőtt a személyau-
tók száma, a kocsiban töltött idő 
viszont alig nőtt, ami jelzi, hogy 
a közlekedés összehangolásában 
már most is jól áll a város.

Az önkormányzat mellett a Dél-
alföldi Közlekedési Központ Zrt, 
a Szegedi Közlekedési Kft, a Dél-
alföldi Közlekedési Központ, a 
Groffsoft Informatikai Zrt. az IT 
Services Hungary Ltd., a Pick Sze-
ged Zrt., a Szeged Pólus Nonprofit 
Kft, a Szegedi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft, valamint a 
Szegedi Tudományegyetem kép-
viselői írták alá a dokumentumot. 
A célok megvalósítása most kez-
dődik az idei Autómente Naphoz 
kötődve. A tömegközlekedést és 
kerékpározást népszerűsítő utcai 
kitelepülések mellett konferen-
ciát rendeztek a Szent-Györgyi 
Agórában, ahol többek között 
külföldi példák bemutatásával 
illusztrálták az előadók, milyen 
fontos egy város életében a kör-
nyezetbarát, gyors és egészséges 
közlekedés összehangolása. 

ÉV VÉGRE ELKÉSZÜLHET A 
VÁROSRÉSZ ÚJ KISPIACA
A júniusi közgyűlésen született döntés arról, hogy felújítják a dorozsmai kispiacot. A tervek szerint 
a Széksósi úton 90 millió forintból teljesen megszépül a kispiac és környéke. A piactéren acélszerke-
zetű, részben fedett csarnokot alakítanak ki. Júniusban új egészségházat avattak a területen, így év 
végére egy teljesen új városközpont alakul ki.

ahol konszenzus született, a la-
kosság kérésére hat fa a helyén 
marad. A fákat felcsonkolják 
3 és fél méter magasra, töltést 
kapnak, és ráccsal veszik körül 
őket. Négyet kell kivágni, mert 
vagy közművezeték védőtávol-
ságán belül, vagy a tervezett új 
épület helyén vannak. A kivá-
gottak helyére 14 új facsemetét 
ültetnek a zöldfelület rekonst-
rukciója során. 

A mostani átépítés után egy 
teljesen megújult, a mai kornak 
megfelelő, a környezetéhez il-
leszkedő új fedett piac készül 
teljesen önerőből, a szegedi ön-
kormányzata beruházásában. 

A piacrekonstrukció során 
megépül a fedett és burkolt el-
árusító tér és a hozzá kapcsolódó 
burkolt parkoló. Külön épületben 
kap helyet a vizesblokk, amely 
biztosítja a piacon árusítók és 
az oda érkező vásárlók illem-
helyeit is. 

A piactér teljesen közművesí-
tetté válik, így az ott keletkező 

csapadékvizek és szennyvizek 
összegyűjtése és elvezetése is 
megoldódik. Az épület és kör-
nyékére térvilágítás épül, így 
a hajnali és kora esti időben is 
megvilágított lesz a piac. Néhány 
új elektromos vételi helyet is ki-
alakítanak, ugyanis egy hentes 
és egy tejárus is jelezte, szívesen 
jönne a piacra, ha tudna hűtőt 
üzemeltetni.

A meglévő fák megtartása 
mellett a le nem burkolt része-
ket parkosítják. Az egész piac 

területét akadálymentesítik, így 
azt a mozgásukban korlátozott 
emberek is használhatják majd. 
A piac mérete nem változik és a 
funkciója is meg fog maradni, 
továbbra is gyümölcs- és zöld-
ségpiacként üzemel majd.

Az építkezés során bizonyos 
időszakokban a piacnak a közeli 
füves térre kell átköltözni, hogy 
zavartalan legyen az árusítás. 

A tervek szerint a megújult 
piacot még ebben az évben át 
tudják adni a dorozsmaiaknak.

FLAMINGÓ-ÜGY
– ÍG Y N Y ÚLTA K LE TÖBB
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Múltidéző

Szatymaz a homoki szőlő- és 
bortermelésben nem véletle-
nül vívott ki magának vezető 
szerepet – írta Mód László a 
Szeged legutóbbi számában. 
Ebben nagy szerepet játszottak 
a szegedi gazdák, akiknek már 
évszázadokkal ezelőtt szőleik 
voltak a Szerémségben.

 
 
 
 
 
 

Páratlan sötét-piros siller

Mohács után azonban – 
ahogy arról Fodor Ferenc ír a 
Szatymaz földje és népe című 
kiadványban – a távoli birtokok 
használata lehetetlenné vált, 
ezért kezdtek a szegedi határ-
ban újabb területeket betelepí-
teni. A szőlő a homok megköté-
sére is kiválóan alkalmas volt. 

Szeged több városrészében okoz 
évek óta gondot egy-egy nagy eső 
után a csapadékvíz elvezetése. A 
globális felmelegedés nyomán az 
elmúlt években egyre többször 
érte a várost felhőszakadás szerű 
esőzés, amire szinte lehetetlen 
felkészülni.

A város önkormányzata évek 
óta megoldást keres a problémára. 
Most a Szegednek korábban már 
megítélt 34 milliárd forintos uniós 
fejlesztési keretből négy ütemben 
összesen kétmilliárd forintot költ 
az önkormányzat a város csapa-
dékvíz elvezető rendszerének 
fejlesztésére.

Az első két ütem munkálatai 
szeptember közepén már el is kez-

Egymilliárd forintos uniós forrásból Szeged hat városrészében 12 ezer 
méter csapadékvíz elvezető csatorna készül el a következő hónapokban. 
Kiskundorozsmán pedig egy 14 ezer köbméteres víztározó épül átemelő 
szivattyúval, amely megoldhatja az egész városrész vízelvezetési gondjait.

TIZENKÉTEZER MÉTER
CSATORNA KÉSZÜL 
HAT VÁROSRÉSZBEN

dődtek. A következő hónapokban 
950 millió forintos uniós támo-
gatásból és a Szeged Csatornamű 
Társulat 75 millió forintos saját 
forrásából hét helyszínen belterü-
leti burkolt csapadékvíz elvezető 
csatorna készült, Kiskundorozs-
mán pedig megépítik a Bánomkert 
sori csapadékvíz tározót. 

A program keretében Szeged 
város belterületén, elsősorban a 
kertvárosi lakóövezetekben ösz-
szesen 12 ezer 475 méter belterü-
leti csapadékvíz elvezető csatorna 
épül a következő városrészekben: 
Újszeged, Új-Petőfitelep, Szent-
mihály, Kiskundorozsma, Szőreg, 
Tápé, továbbá megépül a 19 ezer 
380 négyzetméter alapterületű, 14 

ezer köbméter hasznos térfogatú 
Kiskundorozsma Bánomkerti tá-
rozó átemelő szivattyúval.

A beruházás várható eredmé-
nyeként az érintett lakóterülete-
ken javul a belterületi csapadékvíz 
elvezetése, ezzel együtt pedig az 
itt élő lakosok életkörülményei is.

Nag y Sándor alpolgármes-
ter elmondta, az önkormányzat 
már benyújtotta a pályázatot a 
csapadékvíz elvezetési program 
következő két ütemére, amelynek 
segítségével összesen 1 milliárd 
50 millió forintból megnyugta-
tóan megoldható lesz az eddig 
még csatornával nem rendelke-
ző területeken is a csapadékvíz 
elvezetése. 

VÖDRÖKKEL MERTÉK A BORT
A bor mennyiségét be kellett jelenteni. Ezt az esküdtek ellenőrizték. A hordókat Szegeden a Dugo-
nics utcában kellett hitelesíteni. A fölvásárolt bor után az adót a kocsmárosok és a kereskedők fi-

zették. A bort eladáskor vödrökkel merték föl a kocsira. Borpumpa csak a nagyobb gazdaságokban 
volt. A kocsmárosok helybe jöttek, és 7-8 hektós hordókat hoztak, amelyek a kocsiban pontosan 
elfértek. A pincében darabban maradt hordóból a bort kisebb hordóba vagy üvegbe fejtették. A 
legtöbb bort a tiszántúli kereskedők vásárolták fel. Ha Szegeden keresztül vitték, a vámháznál 

fizetniük kellett; amikor kivitték a városból, meg kellett fizetniük a fogyasztási adót. 

A NESZŰRJHEGYEN INNEN, 
A FRANKHEGYEN TÚL
A kerületembe 81 község tartozik, öt év óta vagyok felügyelő, s az alatt azt 
tapasztaltam, hogy a 81 községből Szatymazon van a legfeljettebb szőlő-
kultúra – nyilatkozott elismerősen közel száz éve a szatymazi szőlősgazdák 
munkájáról Szepessy József borászati felügyelő.

A 18. században keletkeztek az 
első szőlőhegyek Szatymaz-ha-
lom környékén, és tőle nyugatra 
a kiskundorozsmai határútig, 
amelyek az első telepítőről vagy 
gazdákról kapták a nevüket: 
Frankhegy, Veszelkahegy, Ró-
zsahegy, Csányihegy, Meszes-
hegy, Ádokhegy, Neszűrjhegy. 
Mód szerint az úri-polgári sző-
lőbirtokosok élen jártak az ága-
zat modernizációjában. Békefi 
Antal azt írta, hogy a Hegyalja 
tüzes borával vetekedő pom-
pás fehér bort  és az országban 
páratlan sötét-piros sillert szűr-
nek le a szatymazi hűs pincék 
dongáiba.

Kiszúrja a szömit a homok

A szőlőheg yeken a csősz-
házak közelében 5-6 méter 
magas, akácfából összetol-
dott, négy lábon álló tornyok 
emelkedtek. Madárjárás idején 
a csősz köteles volt ezekről 
kereplővel zajt csapni. A v i-
harkárok és a jégverés ellen 
ha ra ngoznia kel let t .  A 19. 
század végéig v iharág y út is 
használtak.

A homok i szőlőtelepítés 
igazán az 1880-90-es években 
elterjedt filoxéra járvány után 
lendült fel. A filoxéra járvány 
a homokon nem fertőzött, azt 
mondták, hogy „a homok ki-
szúrja a szömit.”

A  s z ő l ő b e n  s z ü k s é g e s 
munkát a kapásra bízták. A 
kapás általában eg y helyen 
évekig, évtizedekig szolgált.  
A nag yobb gazdaságokban ő 
fogadta fel idény munkára a 
napszámosokat.

Kákával kötötték a csomót

A metszés pontos, hozzáértő 
munkát igényelt. A 19. század 
második feléig metszőkést hasz-

ÚRI SZŐLŐ
Szatymazon a szőlőbirtokok nemcsak bevételi forrást jelentettek, de – ahogy Mód László írja – a 

nyári időszakban a szabadidő eltöltését is szolgálták. Szatymaz térségében a nagyobb szegedi 

birtokosok szőleikben kúria jellegű, három-ötszobás nyaralókat építtettek. Az eredetileg nyitott, 

oszlopos verandás nyaralókhoz tégla boltozatú vagy különálló pince is tartozott. Akik 4-5 hold 

vagy több szőlővel rendelkeztek, azok borházat is emeltek, ahol a szőlőt földolgozták, darálták, pré-

selték. Ahogy az a Szatymaz földje és népe kiadványban írva vagyon, a hagyományos gyalogszőlő 

mellett megjelent a karósszőlő, melyet úri szőlőnek is neveztek. Az úri birtokosok villájuk köré sző-

lőt telepítettek. Birtokukat legtöbbször csak hétvégén látogatták meg, ők maguk nem dolgoztak. A 

termesztés korszerűsítésében azonban nagy szerepük volt, mivel egymással versengve törekedtek 

a modern fajták meghonosítására és a legkorszerűbb technológiák alkalmazására.

náltak. A metszőollók a század 
végén váltak általánossá. A 
kötözést az asszonyok végez-
ték. Sokáig kákával kötöttek. A 
rafia 1883-ban került az ország-
ba Franciaországból. A 19-20. 
század fordulóján még söprűvel 
csapkodták be a fürtöket, így vé-
dekeztek a peronoszpóra ellen. 
Az első gyári permetezők, a Wer-
monelek az 1920-30-as években 
váltak általánossá. Szatymazon 
azt tartották, hogy aki szőlőt 
telepít, az először vegyen per-
metezőt.

A kisebb gazdaságokban a 
család maga szedte a szőlőt, 
vagy a szomszédok összefog-

tak, s garabolyba szüreteltek. 
A mustot tojással fokolták. Ha 
a tojás fönnmaradt, nagyon jó; 
ha lebegett, elfogadható; ha 
leült az aljára, akkor alacsony 
volt a must cukorfoka. Cukrot 
kevés helyen tettek hozzá, túl 
drága volt.
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