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2 Csongrád

Tudnivalók a népszavazásról
A Magyar Köztársaság Elnöke 2016. 
október 2. napjára Országos Népsza-
vazást tűzött ki, ahol a választópolgá-
rok az alábbi kérdésről dönthetnek. 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező bete-
lepítését?”

Az országos népszavazáson az sza-
vazhat, aki magyar állampolgár, nagy-
korú, azaz 18. életévét beöltötte, vagy 
18. életévének betöltése előtt házasság-
kötéssel nagykorúvá vált és a bíróság 
nem zárta ki a választójogból. 

Szavazni a szavazás napján, 2016. októ-
ber 2-án (vasárnap), 6 órától 19 óráig lehet. 

Csongrádon 16 szavazókör fog mű-
ködni. A szavazóhelyiségben az a vá-
lasztópolgár szavazhat, aki a szavazó-
köri névjegyzékben szerepel. 

A népszavazásról szóló értesítő tar-
talmazza, hogy a választásra jogosult 
személy mely szavazókörben szavazhat. 

A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát, melyet az aláb-
biakban felsorolt bármelyik okmány-
nyal megtehet. 

– magyar személyazonosító iga-
zolvánnyal (régi típusú, könyvecske 
formájú magyar személyazonosító 
igazolvány vagy magyar ideiglenes 
személyazonosító igazolvány is elfo-
gadható),

– magyar útlevéllel (magyar ideigle-
nes útlevél is elfogadható), 

– magyar vezetői engedéllyel (jogo-
sítvánnyal) és 

lakcímét lakcímkártyával (a lakcím-

bejelentésről szóló átvételi elismervény 
vagy a régi, könyvecske alakú személy-
azonosító igazolvány is elfogadható, 
ha tartalmazza a lakcímet), személyi 
azonosítóját lakcímkártyával, hatósági 
bizonyítvánnyal vagy személyazonosító 
jelről szóló igazolással.

Az a választópolgár, aki nem tud a 
szavazóhelyiségben megjelenni, mert 
egészségi állapota nem teszi lehetővé, 
mozgóurnát igényelhet. 

Mozgóurnát legkésőbb 2016. szep-
tember 30-án (pénteken) 16 óráig a vá-
lasztópolgár a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodától meghatalmazott útján, 
levélben, vagy a valasztas.hu oldalon. 

A szavazás napján a mozgóurna 
iránti kérelemnek legkésőbb 15 óráig 
kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért a 
szavazóhelyiségben nem szavazhat!

Az a választópolgár, aki a szavazás 
napján a lakóhelyétől eltérő telepü-
lésen – vagy ugyanazon a településen, 
de a lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén – tartózko-
dik, átjelentkezéssel szavazhat. 

Az átjelentkezés iránti kérelmet a 
lakcíme szerinti helyi választási irodá-
nak (a település jegyzőjének) legkésőbb 
2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 
óráig nyújthatja be személyesen, levél-
ben vagy a valasztas.hu oldalon. 

Személyes ügyintézés esetén a be-
jelentett, lakcímkártyán szereplő tar-
tózkodási hely szerinti helyi választási 
irodán is benyújtható a kérelem. 

Az a választópolgár, aki a szavazás 

napján külföldön tartózkodik és ott 
szeretne élni a választójogával, Ma-
gyarország nagykövetségén vagy fő-
konzulátusán szavazhat. Ennek feltéte-
le, hogy a választópolgárnak kérelmez-
nie kell a külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételét legkésőbb 2016. 
szeptember 24-én 16 óráig a magyar-
országi lakóhelye szerinti jegyzőtől. 

A külképviseletek címéről, valamint 
a szavazás idejéről a valasztas.hu olda-
lon tájékozódhat. 

Felhívom a figyelmet, hogy aki a 
népszavazásról szóló értesítőt nem 
kapta meg, szíveskedjék felkeresni 
a Polgármesteri Hivatalt /I. emelet, 
104. szoba/, tisztázni az értesítés el-
maradásának okát. 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem 
nyomtatványok elérhetőek a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján, valamint letölthetőek Csongrád 
város honlapjáról www.csongrad.hu.

A fentiekben csak néhány általam 
fontosnak tartott tudnivalót ismertet-
tem röviden. Amennyiben bármilyen, 
a választásokkal kapcsolatos kérdése, 
problémája van, a Polgármesteri Hiva-
talban személyesen, vagy írásban, tele-
fonon rendelkezésükre állunk magam 
és a választási iroda illetékes munka-
társai egyaránt. 

Helyi Választási Iroda
6640 Csongrád, Kossuth tér 7. 
vezetője: Dr. Juhász László jegyző 
jegyzo@csongrad.hu, 63/571-980

Dr. Juhász László 
a választási iroda vezetője 

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Civil Összefo-
gás Fórum szóvivője szeptember 12-én a Galéria nagy-
termében tartott előadást a népszavazás fontosságáról. 
Az előadó Farkas Sándor, országgyűlési képviselő meg-
hívására jött el Csongrádra, fórumára pártállástól füg-
getlenül érkeztek szép számmal érdeklődők nemcsak 
városunkból, hanem a megye több településéről is. Ifj. 
Lomnici Zoltán kiemelte, a migrációs hullám kezelése 
nem politikai, hanem nemzetbiztonsági kérdés. Szerin-
te Brüsszel elhibázott választ adott azzal, hogy határ-
védelem helyett a kényszerbetelepítés mellett döntött.

Bedő Tamás polgármester – aki a képviselő-testület 
több tagjával együtt maga is részt vett a fórumon – arra 
kéri a csongrádiakat, hogy október 2-án menjenek el 
szavazni minél többen, éljenek demokratikus jogukkal.
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Október 2-án szavazunk a betelepítés-
ről. Miért írtak ki népszavazást róla?

– Mindannyian látjuk, hogy mind 
Afrikában, mind Ázsiában óriási né-
pességrobbanás van az utóbbi ötven 
évben. Ezek a tömegek az internet 
elterjedésével mind közelebb érzik 
magukhoz Európát, amely számuk-
ra mesés összegű segélyt ígér, ha ide-
jönnek. Azokból az országokból, ahol 
háború robbant ki, vagy természeti 
katasztrófa is sújtott egyes segélyszer-
vezetek egyenesen Európába terelik az 
embereket. Ez a népvándorlás, mint 
látjuk, katasztrófát okoz Európában. A 
vita központi kérdése, hogy a magyar 
Parlament beleszólása nélkül Brüsszel 
döntsön, kik telepedhetnek le itt, vagy 
mi magyarok dönthetjük ezt el.

Tehát arról szavazunk, hogy mi dönt-
hetünk saját sorsunk felett, vagy erről 
ezentúl Brüsszelben fognak?

– Igen. Választás előtt állunk tehát, 
hogy Magyarországot magyar ország-
nak vagy valami egész másnak akar-
juk-e? Választanunk kell, hogy olyan 
országot akarunk-e, ahol együtt kell 
élnünk olyanokkal, akik nem ismerik 
és nem tisztelik a kultúránkat, a törvé-
nyeinket, ahol megszűnik a minden-
napok biztonsága.

A mostani döntésünkkel szembeál-
lunk az európai értékekkel?

– Pont ellenkezőleg. Európában el-

sőként mi magyarok védhetjük meg 
Európát azoktól, akik Brüsszelben a 
jövőnket idegenek tömeges betelepíté-
sében látják. 

Amikor nemet mondunk egyszerre 
megvédjük Magyarországot és meg-
védjük Európát is!

Október 2-án meg kell üzennünk 
Brüsszelnek, hogy ők is megértsék: 
NEMet mondunk a kényszerbetelepí-
tésre, NEMet mondunk Európa és Ma-
gyarország tönkretételére!

TÁRSADALMI CÉLÚ HÍRDETÉS

Beszélgetés Farkas Sándor
országgyűlési képviselővel

az október 2-i népszavazásról

Csongrád Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete idén is várja a ja-
vaslatokat Szociális Díj adományozá-
sára. 

A díjra azok jelölhetőek – akár 
egyes személyek, közösségek vagy 
szervezetek –, akik a szociális ellátás 
és a gyermekvédelem területén éve-
ken keresztül kimagasló és példaérté-
kű munkásságukkal különösképpen 
hozzájárultak e területen a város jó 
hírnevének öregbítéséhez, a szociális 
ellátások ellátott központú, minőségi 
fejlődéséhez.

A javaslatok alapján a díj odaítélésé-

ről az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság tesz indítványt a Képviselő-testü-
letnek.

A kitüntetésre méltónak tartott sze-
mélyre vagy közösségre bárki írásban, 
elektronikusan (aláírással, szkennelve), 
vagy papíralapon részletes indoklással 
ellátott javaslatot nyújthat be 2016. ok-
tóber 10-én 16 óráig a Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Irodájába (6640 Csong-
rád, Kossuth tér 7.), vagy elektroniku-
san a
csongrad@csongrad.hu; 
cstitkarsag@csongrad.hu
 e-mail-címen. 

Felkérés Szociális Díj 
adományozására 

Egy új kiadványt tart Ön a kezé-
ben Csongrád Városi Hírmondó 
elnevezéssel. A kiadvány kiadójá-
nak a Csongrádi Közmű Szolgál-
tató Kft-nek és a Csongrád Városi 
Önkormányzat vezetésének az 
volt a célja a kiadvány létrehozá-
sával, hogy tágabb terjedelemben 
ismertesse meg a Közmű Kft. 
tevékenységét, különös tekintet-
tel a Csongrádi Gyógyfürdő és 
Uszodára, valamint tárgyilago-
san beszámoljon a Csongrád Vá-
rosi Önkormányzat, valamint a 
Csongrádi Polgármesteri Hivatal 
munkájáról. 

A kiadvány terveink szerint 
havi rendszerességgel jelen-
ne meg és adna tájékoztatást a 
Csongrádi Gyógyfürdő és Uszo-
da életéről, tevékenységéről és 
az aktuális akciókról, kedvez-
ményekről. Beszámolna továb-
bá az önkormányzat által hozott 
rendeletekről aktuális támogatá-
sokról, pályázatokról, valamint 
az intézmények működésén túl a 
városban megtartott egyéb ese-
ményekről is.

A Csongrád Városi Hírmon-
dó nem helyettesíti a Csong- 
rádi hírek című újságot, an-
nak nem konkurenciája, hanem 
kiegészítője kíván lenni.

Reméljük, kiadványunk sok 
hasznos információt tartalmaz 
mindenki számára. 

Bedő Tamás
Csongrád város 
polgármestere

Szabóné Fábián Mária
Csongrádi Közmű 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Tisztelt Olvasó!

Szavazzunk_nemmel_CLP_1185x1750mm.indd   1 09/09/16   14:32
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Az elmúlt hónapokban több rendeletet 
is alkotott az Önkormányzat, a többi 
között az állattartás körében illetve a 
közterületek és ingatlanok tisztántar-
tásáról. Mindkét rendelet a közösségi 
együttélés alapvető szabályait fekteti le. 
Mit is jelent mindez a gyakorlatban? – 
erről kérdeztük dr. Kádár Judit aljegy-
zőt. 

Az állattartással kapcsolatban mit szabá-
lyozhat az Önkormányzat?

Az állattartást törvény és kormány-
rendelet is szabályozza, ezért az önkor-
mányzatok ezeket nem írhatják felül 
–  mezőgazdasági haszonállat tartása 
helyi szinten nem korlátozható. A 2016. 
május 27-én megalkotott rendelet a kedv-
telésből tartott állatokra vonatkozó sza-
bályokat tartalmazza annak érdekében, 
hogy az állattartás a szomszédokat, vagy 
a közösség más tagjait mindennapi élet-
vitelükben ne zavarja, vagy akadályozza. 
Többlakásos ingatlanok közös helyisé-
geiben, területein (pl. a közös udvaron) 
a többi lakó beleegyezése, hozzájárulása 
nélkül kedvtelésből tartott állatot nem le-
het tartani. A lakásból kilépve már példá-
ul a lépcsőházban is csak rövid pórázon 
és csak a gazdájuk felügyeletével lehetnek 
az állatok, ha a közös helyiségekben a ku-
tya, macska vagy más állat szennyezést 
okoz, azt azonnal fel kell takarítani az ál-
lattartónak. 

A házikedvencek tartásának fontos fel-
tétele, hogy az ingatlan kerítését úgy kell 
kialakítani, hogy azon az állat ne tudjon 
kiszabadulni és esetlegesen mások testi 
épségét veszélyeztetni. 

Fontos tudni, hogy közterületen kóbor 
vagy vadállatot etetni tilos! Ne szoktassuk 
oda a gazdátlan állatokat, mert hívatlan 
vendégek is érkezhetnek az étel miatt, 
amely aztán fertőzésveszélyt és állattáma-
dást is okozhat. Akit a közterület-felügye-
lő kóbor állat etetésén tetten ér, arra 50 
ezer forintos helyszíni bírságot szabhat ki. 

A Tisza gátján az Attila utcai körfor-
galom és a Körös-toroki lehajtó közötti 
szakaszon kutyát sétáltatni csak pórázon 
lehet, aki ezt nem tartja be, szintén 50 
ezer forintos helyszíni bírsággal sújtható.

A közösségi együttélés érdekében az 
is nagyon fontos, hogy az állattartással 
együtt járó szaghatásokat a lehető legki-
sebbre kell szorítani, hogy szomszédjain-

kat, lakótársainkat ne zavarjuk ezzel. 
Emellett természetesen az állattartásra 

vonatkozó törvényi szabályozásokat is be 
kell tartani. Aki a 2016. június 1. óta ér-
vényben lévő önkormányzati rendeletben 
leírt közösségi együttélés szabályait meg-
sérti, 100 ezer forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújtható. 

Mit kell szem előtt tartaniuk az ingatlantu-
lajdonosoknak?

–  A másik kiemelt rendelet, a 2016. jú-
lius 1-jétől hatályos a város köztisztasági 
rendelete, ami azért született, hogy előse-
gítsük és fenntartsuk a közterületek, illet-
ve ingatlanok tisztaságát, gondozottságát 
–  hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

A legtöbben igényesek vagyunk saját 
környezetünkre, a rendelet a tulajdono-
sokkal és ingatlanhasználókkal (bérlők-
kel) szemben az alábbi elvárásokat fogal-
mazza meg:

Saját ingatlanon belül:
– Az ingatlan folyamatos gyommente-

sítése, az ingatlanon növő fű folyamatos 
kaszálása.

– Az ingatlan rovar- és rágcsálómente-
sítése.
–Az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró 
terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a 
nyesedék elszállíttatása.

Ingatlan előtti közterületen:
– Az ingatlan előtti járda, úszótelek ese-

tén az épület körüli járda, valamint a járda 
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes te-
rületének gondozása, tisztántartása, hulla-
dék- és gyommentesítése. Amennyiben az 
ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a 
feladatok mindkét közút irányában kötele-
zőek.

– Az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, 
hulladék- és gyommentesítése, valamint a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályo-
zó anyagok és hulladékok eltávolítása. Az 
ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető 
árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. 

– Az ingatlan előtti, melletti sövény fo-
lyamatos karbantartása, hogy az a közleke-
dést és a láthatóságot ne akadályozza.

– Az ingatlan melletti közterületi járdát 
rendszeresen le kell tisztítani. Tilos a járdán 
lévő hulladékot a járdát szegélyező park-
sávba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe 
és annak műtárgyaiba, valamint az úttestre 
seperni.

Most ősszel a lehullott leveleket, gyü-
mölcsöket kell eltakarítani a járdákról, 
télen pedig a havat kell úgy összegyűjteni, 
hogy a gyalogosok biztonságosan tudja-
nak közlekedni, valamint meg tudják kö-
zelíteni az átkelőhelyeket. 

Hórakást tilos felhalmozni.
–  útkereszteződésben,
–  útburkolati jeleken,
– tömegközlekedési járművek megál-

lóhelyén,
– közszolgáltatási felszerelési tárgyra, 

(pl. vízelzáró csap, gázóra) és egyéb köz-
létesítmény (pl. lámpaoszlop, hirdetőosz-
lop stb.) köré,

– kapubejárat elé annak teljes szélessé-
gében, gyalogos átkelőhelynél.

Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól sí-
kossá vált járdák, lépcsők tisztítására a 
város közigazgatási területén csak kör-
nyezetvédelmi szempontból veszélyte-
len szóróanyagot (fűrészpor, homok, 
faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) 
lehet használni. Szükség esetén napon-
ta többször is el kell végezni a síkosság-
mentesítést, hiszen senkinek sem érdeke, 
hogy ingatlanja előtt baleset érjen valakit. 

A rendelet tiltja a közterületi tárgyak, 
falak, úttest firkálását, szennyezését; a 
közterületen lévő fák növények megsér-
tését, kiirtását is. Tilos dugulást okozó 
vagy a környezetre veszélyes anyagot a 
szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, 
önteni, valamint szintén tiltott a hulladé-
kot a gyűjtőedények mellé helyezni. 

Mire számíthat az, aki nem tartja be az 
előbb említett kötelezettségeket?

Akik a rendeletben szabályozott kö-
telezettségeit nem teljesíti, illetve a tilal-
makat megszegi, 150 ezer forintig terjedő 
közigazgatási, és 50 ezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal sújtható. A rendelet 
érvénybe lépése óta 48 esetben szólítot-
tuk fel ingatlanok tulajdonosait, ebből 
csak két esetben kellett közigazgatási bír-
ságot kiszabnunk. 

Kérjük Csongrád város valamennyi lakó-
jának együttműködését, hogy településünk 
minél tisztább, élhetőbb, egészségesebb és 
szebb legyen!

A rendeletek részletesen is megismer-
hetőek Csongrád Város honlapján (www.
csongrad.hu). 

Állattartás és közterületek tisztántartása
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Csongrád a város fejlesztése érdekében 
folyamatosan pályázik. Bedő Tamás 
polgármester tájékoztatása szerint a 
benyújtottak közül több már pozitív 
elbírálást kapott és hamarosan megkez-
dődhetnek a munkák is. Felújítják a Kö-
rös-torokban a volt Honvédségi üdülőt, 
amelyből így vízitúra megállóhely lesz, 
megújul a Széchenyi úti Kuckó-Mackó 
Bölcsőde és új műfüves focipályával is 
gazdagodik a város. 

Kiemelt vízitúra megállóhely
A Bejárható Magyarország Program 
fő célja az egészséges életmódra ne-
velés, az igény megteremtése a sza-
badidő hasznos eltöltésére, valamint 
a hazai turizmus fejlesztése, ennek 
keretében pedig a természetjárás, ke-
rékpározás, lovaglás, vízitúrázás és vi-
torlázás népszerűsítése, feltételeinek 
megteremtése. Ebben a programban 
pályázott és nyert a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség az ún. aktív turisztikai 
hálózatok infrastruktúrájának fejlesz-
tésére, a GINOP 7.1.2-15 kódszámú 
pályázat keretében. A pályázatban a 

Szövetség vezette konzorcium tagja 
Csongrád is a többi között Doboz, Szol-
nok és Tiszakécske mellett. A projekt az 
Alsó-Tisza és Körösök vízi turizmusá-
nak komplex fejlesztését célozza, ezen 
belül Csongrád az egyik kiemelt vízi-
túra megállóhely lesz. Mintegy 39 mil-
lió forintból 100 százalékos támogatás 
mellett európai uniós forrásokból újít-
ják fel az Önkormányzat tulajdonában 
és a Városellátó Intézmény kezelésében 
lévő volt Honvédségi üdülőt. 

A projekt keretében lecserélik a tetőt, 
amelyre háztartási kiserőmű, vagyis 
napkollektor kerül, korszerű nyílás-
zárókat kap az épület, valamint hőszi-
getelést is, felújítják a vizesblokkot, az 
emeletre vezető lépcsőt, és a homlok-
zat is megújul. Az udvaron hajótároló 
épül, valamint 3 parkolóhely, ebből egy 
a mozgáskorlátozottak számára. Az ér-

tékek védelmére új kerítést és riasztó-
rendszert kap az épület. 

A közbeszerzést a konzorciumot ve-
zető Magyar Kajak-Kenu Szövetség írja 
ki, várhatóan októberben, ugyancsak 
a Szövetség választja majd ki az eljárás 
végén a kivitelezőt is. A felújítás meg-
kezdése vízállásfüggő, de legkésőbb ta-
vasszal már indulhat a munka. 

Megújuló bölcsőde
Hazai forrásból, a központi költségve-
tésből finanszírozott, az “Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” kiírt programban nyert 
26,7 millió forintot az Önkormányzat 
a Széchenyi úti Kuckó-Mackó Bölcsőde 
felújítására. A pályázatot már tavaly is 
benyújtották, de csak idén kapott támo-
gatást.

Az 1925-ben épült, műemlék jellegű, 
a településképet meghatározó villaépü-
letre már igencsak ráfér ez a felújítás. 
A beruházás során felújítják a tetőt, a 
nyílászárókat kicserélik, a vizesblokk 
is átalakul, valamint korszerű, gáz-köz-
ponti fűtést kap a bölcsőde. Az elavult 
berendezésre is jut az elnyert összegből. 
A pályázaton nyert 26,7 millió forint-
hoz az Önkormányzat mintegy 9 millió 
forintot tesz hozzá. 

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előké-
szítése folyik, a kivitelező kiválasztása 
után a beruházás már idén elkezdőd-
het. A munkálatok idejére a gyerekeket 
más intézményekben helyezik el. 

Műfüves focipálya 
A Magyar Labdarúgó Szövetség mű-
füves pályaépítési programjában pá-
lyázott és nyert Csongrád nagyméretű 

műfüves pálya építésére. A mintegy 
100 millió forintos TAO-s forrásból és 
az önkormányzat 22, 2 millió forintos 
önrészéből megvalósuló beruházás 
szeptember 12-én, a terület átadásá-
val  már elkezdődött. A közbeszerzési 
eljáráson nyertes Strabag Zrt. geodéta 
munkatársai ekkor kijelölték az építke-
zés sarokpontjait, mostanra pedig már 
javában dolgoznak a gépek is a terüle-
ten. Juhász Zsolt, a cég sportpálya-épí-
tésekért felelős munkatársa elmondta: a 
tervek szerint ideális időjárás esetén 60 
esőmentes nap alatt elkészül a nemzet-
közi méretű műfüves pálya, 2 fedett kis-
paddal, labdafogó hálókkal, kerítéssel 
és 200 luxos világítással, amelyet a már 
meglévő kandeláberekre helyeznek el. 

A pálya a szabvány 111x72 méteres 
pályánál valamivel kisebb lesz, 98x67 
méteres, mert a töltés, illetve egy, a te-
rületen áthaladó gázvezeték miatt mó-
dosítani kellett a méreteken, de még így 
is megfelel a követelményeknek. 

A műfüves pálya előnye, hogy bármi-
kor, gyakorlatilag 24 órában használ-
ható, ellentétben az élőfűvel, amelyet 
hetente 20-30 órát lehet terhelni. Az 
új pálya az egyre több sportolni vágyó 
gyerek edzésigényének kielégítésére 
épül, várhatóan novemberben birtokba 
is vehetik. 

Sikeres pályázatok
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A 2015. december 12-én megnyitott 
Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda már 
a felújítás kezdete óta folyamatosan té-
mát ad a városnak. Beszélnek róla jót, 
rosszat, kritizálják, dicsérik. Öntsünk 
most tiszta vizet a pohárba, nézzük a 
tényeket! 

A fürdő kivitelezési munkáinak 
utolsó napja és a nyitás napja szinte 
egybeesett, az utolsó pillanatig, sőt 
még a nyitás után is dolgoztak a kivite-
lezők a szoros határidők miatt. A nyi-
tás napjára éppen elkészült üzemké-
pesre a fürdő. Szabóné Fábián Mária, 
az üzemeltető és a beruházást lebo-
nyolító Csongrádi Közmű Szolgáltató 
Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása sze-
rint még a mai napig is tart a tervezési 
és kivitelezési hiányosságokból eredő 
problémák megoldása. 

– Büszke vagyok arra, hogy 
mindezek ellenére a projekt zárásának 
helyszíni ellenőrzésekor, 2016. május 
24-25-én a Magyar Államkincstár el-
lenőrei mindent rendben találtak, ér-
tem ez alatt a projekt pénzügyi-fizikai 
előrehaladását, számviteli nyilvántar-
tását, dokumentáltságát, műszaki tar-
talmát, mind a beszerzéseket, mind a 
nyilvánosságot – mondta el az ügyve-

zető. – Az ellenőrök dicsérték a mun-
kánkat, amelyet nagyon jó volt hallani. 
A projekt június 18-tól fenntartási idő-
szakba lépett, vagyis innentől kell az 
ún. éves indikátorokat hozni. Ez egye-
bek mellett azt jelenti, hogy már tel-
jesítettük a vállalt 11 új munkavállaló 
foglalkoztatását, – jelenleg 34 munka-
társunk van a fürdőben – és a jelenlegi 
látogatói adatok is azt mutatják, hogy 
tudjuk hozni a magunk elé kitűzött cé-
lokat, illetve az indikátorokat. 

Pedig gond volt bőven: egészen jú-
lius 4-ig nem volt végleges, megfelelő 
áramellátásunk, emiatt nem lehetett a 
hőszivattyúkat beüzemelni – emelte 
ki Szabóné Fábián Mária. – A nyitás 

utáni próbaüzem alatt szembesültünk 
azzal is, hogy nem tudunk megfelelő 
hőmérsékletű vizet szolgáltatni a me-
dencékbe. A hideg elmúltával, a fűtési 
rendszer leállásával pedig túl meleg víz 
érkezett a fürdőbe. Ezt a nagymeden-

ce hőcserélője hűtötte le, ez azonban 
nem bírta a terhelést, így a medence 
bealgásodott. Sok vendég ezt nemtö-
rődömséggel magyarázta és kollégá-
imat hibáztatta. A problémát végül a 
Dialcont Kft. oldotta meg. Egyértel-
műen látszott, hogy hiányzott az 1-1,5 
hónapos terhelésmentes, illetve a ter-
heléses próbaüzem a nyitás előtt, ami-
kor ki lehetett volna szűrni a műszaki 
hibákat. Kollégáim mindent megtesz-
nek azért, hogy a működés közben fel-
merült problémákból minél keveseb-
bet és minél rövidebb ideig érezzenek 
a vendégek. 

A tervezéskor több apró, de fontos 
elem maradt ki, melyek a biztonságos 
üzemeléshez, a vendégek komfortér-
zetének javításához szükségesek, eze-
ket saját erőből pótoljuk – tette hozzá 
az ügyvezető. – Például az épületnek 
nincs hűtése, ezért egyes helyiségeket 
a régi fürdőből leszerelt klímákkal, a 

A nehézségek ellenére is sikeres a fürdő
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játszóházat pedig új légkondicionáló 
berendezéssel szereltük fel. A vendé-
gek kényelme érdekében a Kertven-
déglő felől nyári bejáratot alakítottunk 
ki, megnyitottuk a nyári büfét a nagy-
medence közelében. A fürdő kémiai 
csúszásmentesítését is megoldottuk. 

A kisebb, működést segítő, illetve 
a vendégek komfortérzetének növe-
lése érdekében történt beszerzésekre 
nettó 2,2 millió forintot költöttünk 
2016-ban. A projekt mintegy 1 milli-
árd forintján kívül az Önkormányzat-
tal együtt összesen több mint 73 millió 
forintot fordítottunk a fürdőre, ebben 
benne van a nagymedence felújításá-
nak, a kiúszó megépítésének, a felette 
átvezető hídnak a megépítése, a hő-
cserélő és a hidegvizes kútfej átépítése, 
valamint a fizikoterápiás gépek beszer-
zése is – hangsúlyozta Szabóné Fábián 
Mária. A nagyobb beruházásokhoz az 
Önkormányzat biztosított fedezetet.

– Igyekeztünk minél több ren-
dezvénnyel felhívni a figyelmet a fürdő 
szolgáltatásaira. Ilyenkor nem a nyere-
ség volt a cél, hanem az, hogy bővüljön 
a vendégkör. Már szilveszterkor vártuk 
azokat, akik nálunk szerették volna 
köszönteni az új évet, de a szerelme-
sekre is gondoltunk Valentin-napkor. 
Csatlakoztunk a Víz Világnapja ren-
dezvényeihez, valamint az Egészség-
fejlesztési Iroda által szervezett nőnapi 
egészségnaphoz, helyszínt biztosítva 

több programelemnek.  A május el-
sejei Vizes Majálistól kezdve szinte 
egymást érték a rendezvényeink. Ked-
vezményes belépővel és programokkal 
vártuk a fürdőzni vágyó családokat a 
Gyermeknapon, az úszni szeretőket 
az Úszás Világnapján, az élményme-
dence szolgáltatásait pedig a Global 

Wellness Day alkalmával népszerűsí-
tettük. Több sportversenynek is helyet 
adtunk, úszóversenyek és vízilabda-
mérkőzések zajlottak nálunk, sőt a 
focirajongókról sem feledkeztünk el, 
a Futball Vb ideje alatt az élményme-
dencéből is lehetett követni a magyar 
válogatott mérkőzéseit. Júniusban a 
városban forgató Hazahúzó című mű-
sor stábja is ellátogatott hozzánk, így 
augusztus végén országosan is hall-
hattak a csongrádi gyógyvíz jótékony 
hatásáról és megismerhették szolgálta-
tásainkat. 

A Szent Iván-éjhez kapcsolódva ren-
deztük meg nyáron az első éjszakai für-
dőzést, zenés programokkal, tűzzsong-
lőrökkel és búvárkodási lehetőséggel. 
Ezután gyakorlatilag szinte kéthetente 

vehették igénybe a vendégek a szolgál-
tatásainkat kedvezményesen, éjszakai, 
éjfélig meghosszabbított nyitva tartás-
sal. Augusztus utolsó péntek estéjén, a 
nyári főszezon zárásaként különleges 
élményben volt részük vendégeink-
nek: egyórás meditációs hangfürdővel 
vártuk őket – sorolta a programokat 

a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője. Szabóné Fábián Mária ter-
mészetesen a tervekről is beszélt: – Fo-
lyamatos akciókkal is szeretnénk csábí-
tani a vendégeket: jelenleg is van diák 
akciónk, születésnapos akciónk, illetve 
alkalmanként bérletvásárlási akciót 
is hirdetünk. Tervezzük Törzsvendég 
Kártya bevezetését, de hagyományte-
remtő céllal felmerült egy Fürdőfeszti-
vál rendezése is.

 A helyi lakosok mellett augusztus 3. 
óta a kistérség lakói is kedvezményes 
jeggyel vehetik igénybe, 75 éves kor 
felett pedig bárki ingyen használhat-
ja a fürdő szolgáltatásait. Elkészült a 
fürdő honlapja (www.csongradfurdo.
hu), több ezer emberhez elértünk a 
Facebook-on keresztül is, de tervezzük 
nyomtatott szóróanyagok készítését is. 
Igyekszünk minél több országos, für-
dőket bemutató kiadványban szerepel-
ni, hogy minél szélesebb körben megis-
merjék városunkat, gyógyvizünket. 

2016. július közepétől új vezetője 
van a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszo-
dának, Szedlacsek Erzsébet szemé-
lyében. Következő számunkban tőle 
kaphatnak bővebb információkat a 
gyógyászati szolgáltatásokról. 
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A nyár a pihenés, a kikapcsolódás, a 
szabadságolások időszaka. Aki azon-
ban a városban keresett programot, 
az sem csalódott, mert bőséges volt a 
kínálat. Július utolsó hétvégéjétől au-
gusztus 21-ig minden hét és hétvége 
kínált elfoglaltságot a csongrádiak-
nak és az ide látogatóknak. 

Megtelt érdeklődőkkel a Kossuth tér 
a IX. Tánc és Zene Fesztivál idejére. 
Látványos táncos, zenés felvonulással 
kezdődött a rendezvény, amely egyúttal 
a XXXVII. Csongrádi Napok megnyi-
tója is volt. 

A Csehországból, Bulgáriából, Észt-
országból, Lettországból, Ciprusról, 
testvérvárosunkból, Óbecséről és Csor-
vásról érkezett és csongrádi fellépőkkel 
kiegészült 18 együttes igazi fesztivál-
hangulatot varázsolt a Városháza elé. 

A következő hétvége már egy másfaj-
tazenei stílus jegyében zajlott: 4 napra a 
bulié volt a főszerep a Körös-torokban. 
Bár a tavalyinál kevesebben látogattak 
idén a rendezvényre, így is zsúfolásig 
telt az üdülőterület.

26. alkalommal adott helyet a csong-
rádi Művésztelep a Plein Air alkotótá-
bornak, ahová évről évre a világ min-
den tájáról érkeznek képzőművészek. A 

Plein Air nemzetközi rangját mutatja az 
is, hogy az alkotók számára megtisztel-
tetés bekerülni, és sokan visszatérő ven-

dégnek számítanak már.  Idén augusz-
tusban 19 alkotó mutatta be Csongrád 
ihlette munkáit a Városi Galériában. 

Augusztus második hétvégéjén a vá-
rost lóerők zaja verte fel, az Albatros 

Motoros Klub hívására több százan 
jöttek el a XXI. Motoros Találkozóra. 
A látványos felvonulás mellett az Ipari 
Park területén koncertek, vetélkedők, 
igazi férfias erőpróbák várták a résztve-
vőket és az érdeklődőket. 

Fennállásának 45. évfordulóját ün-
nepelte a Béri Balogh Ádám Honvéd 
Klub augusztusban. Az ország min-
den tájáról érkezett bajtársi társaságok 
képviselőit Ágoston Imre, nyugalma-
zott ezredes, a klub vezetője köszön-

tötte. Mivel a korábbi csapatzászló a 
Hadtörténeti Múzeumba kerül, Bedő 
Tamás polgármester az ünnep alkal-
mából új zászlót adományozott a Hon-
véd Klubnak, amelyre a vendégek em-
lékszalagot kötöttek. 

Augusztus 19-21. között XIX. alka-
lommal rendezték meg a Borfesztivált 
a Dob utcában. Az időjárás a tavalyival 
ellentétben idén kedvezett a rendez-
vénynek, több ezren látogattak ki az 
ünnepi hétvégén ízletes nedűket kós-
tolni. Bedő Tamás polgármester meg-
nyitójában kiemelte, milyen jelentős 
szám ez a város és a fesztivál életében, 
hiszen akármilyen gazdasági körül-
mény volt a városban vagy az ország-
ban, lassan két évtizede a csongrádi 
nyár rendezvénysorozatát már hagyo-
mányosan a leginkább csongrádiak-
nak szóló Borfesztivál zárja. A Szent 
Vince Borrend új tagokat avatott, majd 

kihirdették a Duna Borrégió idei bor-
versenyének eredményeit is.

Szent István ünnepén Csongrád test-
vérvárosainak delegációi is velünk ün-
nepeltek. Minden népnek van olyan 

ünnepe, melynek összetartó ereje meg-
kérdőjelezhetetlen - mondta beszédé-
ben Bedő Tamás, polgármester. – Szent 
István életműve vitathatatlanul ilyen 
jelentőségű és fontosságú. 

Az idei új kenyeret Topsi Bálint plé-
bános szentelte meg, majd Bedő Tamás 
polgármester szegte meg. A résztvevők-
nek a szentelt kenyeret a város vezetői 
és a cserkészcsapat tagjai kínálták kör-
be. Az Alföld Néptáncegyüttes erre az 
alkalomra készült koreográfiájával kö-
szöntötte Szent István ünnepét. 

Augusztus 20-át többen sportolva 
köszöntötték Csongrádon. Első al-
kalommal, hagyományteremtő céllal 
rendezték meg a Szőlő-Dűlő Futó-
versenyt, amely a Dob utcától indul-
va több különböző hosszúságú távval 
várta a versenyzőket, a leghosszabb 
táv a Kadarka Félmaraton volt, a maga 
21,5 kilométerével, de lehetett nevez-
ni családi futamra, illetve 710 méteres 
óvodás futam is volt. 

Mozgalmas nyarat zárt Csongrád
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A város több pontján, de leginkább a 
Bökényben élők életét évek óta megke-
serítik a patkányok. Bár a Városellátó 
Intézmény rendszeresen irtatja a rág-
csálókat, mégsem tűnnek el a csator-
nákból. Köszönhető ez a rossz állapotú 
hulladékgyűjtő fémkonténereknek, így 
nagy mennyiségben találnak élelmet 
maguknak a betegségeket is terjesztő 
állatok. 

Szeptember 19-én tartottak soron 
kívüli megbeszélést a hulladékszál-
lítást koordináló Csongrádi Víz és 
Kommunális Kft., a Városellátó Intéz-
mény, illetve az önkormányzat veze-
tői, hogy megoldást találjanak a város 
egyes részein gyűjtött szemét bizton-
ságosabb gyűjtésére és így a patká-
nyok elszaporodásának megelőzésére.  
A legtöbb helyen a kommunális sze-
méttárolók nagyon rossz állapotú-
ak, de ezek legtöbbje a lakóközös-

ség tulajdonában van. 
Az elrozsdásodott, ki-
lyukadt fémkonténerek 
a bennük gyűjtött sze-
mét levét kicsorgatják. 
A kicsorgó szemét illata 
odavonzza a rágcsálókat, 
de a patkányok szaporo-
dásához hozzájárulhat a 
kóbor állatok etetése is. 
Az áldatlan állapot meg-
szüntetése érdekében a 
hulladékkezelő cég ponto-
san feltérképezte az 5000 l-es konténe-
reket és azok állapotát, és több partneré-
nél sikeresen együttműködve kicserélte 
az elavult edényzeteket, és tovább biz-
tosítja partnerei részére a képünkön is 
látható korszerűbb hulladéktárolókat.   
A körzetek képviselői felkeresik az 
emeletes házak közös képviselőit és 
azok számára a hulladékkezelő cég 

vezetőivel együtt tájékoztatót tarta-
nak a biztonságosabb, higiénikusabb 
hulladékgyűjtő edényzetek cseréjéről. 
A városgondnokság koordinálásával a 
rágcsálók irtása folyamatos volt eddig 
is, soron kívül hamarosan újra kihelye-
zik a mérget. Majd a hulladéktárolók 
cseréje után újabb összefogottan irányí-
tott rágcsáló irtás is lesz. 

Szeptember 30-ig igényelhető a fűtési támogatás 
Novembertől áprilisig, hat hónapra lehet igényelni fűtési támogatást a rászorulóknak a Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Lakásügyi Csoportjánál. A támogatást a közüzemi szolgáltatónak folyósítják, vagyis a támogatás összegével 
csökken a számla összege. A támogatás legalább 3500 forint, egyedülálló esetében pedig legalább 4000 forint havonta. 

Fűtési támogatást az igényelhet, akinek lakás elismert fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás 
havi összjövedelmének 17 százalékát, egyedülálló esetében a 15 százalékát és az egy főre jutó jövedelem nem több, mint 
71.250 Ft, vagyis nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át. 

A fűtés elismert havi költségét az elismert lakásnagyság és az 1 négyzetméterre jutó elismert költség szorzata adja. Ez 
utóbbi, vagyis az 1 négyzetméterre jutó havi fűtési költség jelenleg 350 Ft. Ezt kell szorozni az elismert lakásnagysággal, ami 

•	 ha a háztartásban 1 személy lakik, 35 m2
•	 ha a háztartásba 2 személy lakik, 45 m2
•	 ha a háztartásban 3 személy lakik, 55 m2
•	 ha a háztartásban 4 személy lakik, 65 m2
•	 ha a háztartásban 4-nél több személy lakik a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy 

után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult lakás nagysága.
Fűtési támogatást akkor kaphat az igénylő, ha mind a jövedelmi feltétel, mind az egy vagy több személyes háztartásnál 

előírt százalékos arány fennáll. 
A kérelemhez csatolni kell :

– az adott lakcímre bejelentett valamennyi személy jövedelemigazolását az alábbiak szerint
1. havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
2. nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásá-

nak hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.
3. c) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás esetén az ellátás tárgyévi összegéről szóló értesítést
–  fűtési módnak megfelelő közüzemi számlát ( gázszámla, távhő számla),
–  albérleti szerződést.

A kérelem szeptember 30-ig nyújtható be.  A kérelemnyomtatvány letölthető a  www.csongrad.hu  honlapról. To-
vábbi információval ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportja áll rendelkezésre. 
(Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7-9. szoba)

Megoldást keresnek a patkány-problémára
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Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nem-
zetközi Városmissziós rendezvényso-
rozat gyümölcse. A fesztiválhoz évről 
évre önkéntesen csatlakoznak Ma-
gyarország legnagyobb múzeumai, 
kulturális központjai, számos galéria 
és művész. A fesztivál programjait 
– képző- és iparművészeti kiállításo-
kat, különböző műfajú koncerteket, 
színházi és irodalmi előadásokat, tár-
latvezetéseket, gyerekprogramokat 
– ingyenesen látogathatja a nagykö-
zönség. Idén Csongrád is csatlakozott 
a rendezvénysorozathoz. 

2016-ban az Ars Sacra Fesztivál ren-
dezvényei szeptember 17-25. között 
zajlanak. Csongrádon 17-én, szomba-
ton délelőtt lelkes kis csoport indult ke-

rékpáros túrára Topsi Bálint, plébános 
vezetésével Ellésmonostorhoz, ahol az-
tán szabadtéri misét tartottak. Délután 
még egy túra indult, ennek keretében 
Csongrád keresztjeit látogatták végig 
a résztvevők, ismerkedtek meg azok 
történetével. A Tari László Múzeum 
időszaki kiállítóterében Szakrális kiállí-
tás nyílt. A Nagyboldogasszony temp-
lomban korábban használt tárgyakat, 

eszközöket, illetve olyan miseruhákat 
tekinthetnek meg az érdeklődők, ame-
lyeket a 60-as években hozott szabályo-
zás óta nem használnak már a temp-
lomokban. Emellett szeptember 17. a 
Nyitott Templomok Napja is volt, így 
tárlatvezetést tartottak a Nagyboldog-
asszony templomban, majd este 6-tól 7 
fős látogatói csoportok mászhatták meg 
a toronyba vezető 131 lépcsőfokot. 

A fesztivál rendezvényei lapzártánk 
után is folytatódtak, szeptember 20-
án a Tari László Múzeumban Oravecz 
Imre Príma-díjas költő verseskötetének 
zenés bemutatójára várták az érdeklő-
dőket, majd szeptember 21-én a már 
hagyományos Ferences esték folytatód-
tak a Szent József plébánián. 

Új helytörténeti értékkel gazdagodott 
Csongrád városa.  A Kabbala Ha-
gyományőrző Egyesület egy Leader-
pályázatnak köszönhetően felújította 
a temetőben lévő épületet és a kerítést, 
kiszabadította a gaz alól a sírokat, 
emlékhelyet alakított ki az egykor 
Csongrádon élt zsidóknak. 

A zsidó hagyományoknak megfelelő-
en az avatásra érkező férfiak kipában, a 
nők pedig kendővel a hajukon léptek a 
zsidó temető területére. A megjelente-
ket Rév András, a Kabbala Hagyomány-
őrző Egyesület elnöke köszöntötte. Az 
egyesületet azzal a céllal alapították, 
hogy ne tűnjön el az utolsó nagyobb 
csongrádi zsidó építészeti emlék, a te-
mető és a benne lévő épület. 2013-ban 
a Leader-program keretében pályáztak 
forrásra a felújításhoz. 

Egy olyan helyen állunk, amely sok 
csongrádi számára is ismeretlen hely-
szín – kezdte beszédét Bedő Tamás pol-
gármester. – Először 2003-ban láttam 

ezt a területet, igen szomorú képet mu-
tatott. Hosszú évekkel ezelőtt bezárták, 
nem temettek ide senkit, egészen két 
hónappal ezelőttig. Itt kell megemlé-
keznünk Grünwald Sándorról, aki vé-
gigkísérte ezt a felújítást, de már nem 
érhette meg ezt az eseményt, amiért ő 
rengeteget dolgozott.  

Csongrád város kultúrtörténete is 
gazdagabb lesz, hiszen sok száz zsidó élt 
Csongrádon 1944-ig, de utána annyira 
lecsökkent a létszámuk, hogy nem lett 
volna lehetősége, ereje a helyi közösség-
nek ezt a temetőt felújítani és karban-
tartani, ezért is fontos ez a pályázat. 

Dr. Róna Tamás, rabbi egy héber idé-
zettel köszöntötte az ünneplőket, majd 
felidézte a csongrádi hitközség törté-
netét. A csongrádi izraelita temetőbe 
1806-ban temettek először, vagyis 1790 
körül már egy zsidó közösség erősítette 
a város társadalmát. 1854-ben építették 
a mostani Csemegi utcában a zsinagó-
gát, amely ma már csak régi képen lé-
tezik.

A beszédek után arra kérték a részt-
vevőket, hogy az emléktábla alatti 
tartóból vegyen mindenki magához 
egy követ, hogy elhelyezhessék azt az 
auschwitzi emlékműnél. A bejárathoz 
közel áll ez az 1949-ben emelt memen-
tó. 1944 június 28-án és 30-án több 
száz csongrádi zsidó vesztette életét a 
haláltáborban. Miután dr. Róna Tamás-
tól héberül elhangzott az Árvák imája, 

az emlékmű talapzatánál elhelyezték a 
köveket. A hagyományok szerint, ha 
valaki elveszítette szerettét, kőhalmot 
emeltek fölé. A kő nem múlandó, mint 
a virág, örök emlékként megmarad. 

A megemlékezés után Deák Ist-
ván Béla, a Kabbala Hagyományőrző 
Egyesület elnökségi tagja és Fodor Pé-
ter történész vezette körbe az érdeklő-
dőket a temetői épületben kialakított 
kiállítótérben. Az itt látható relikviák 
között látható egy halottas kocsi is, de 
az egyesületben várják a családoknál 
még előforduló tárgyakat, fényképeket, 
hogy bővíthessék a tárlatot a hely zsidó-
ság életéről. 

A csongrádi izraelita temető 37,8 
millió forint, 100 százalékos Leader-
támogatással újult meg. Előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján látogatható, 
a 20/242-4638 és 30/953-329 számon 
kérhető információ. 

Ars Sacra fesztivál Csongrádon 

Feltárta titkait a csongrádi izraelita temető
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Jubilált a Csongrád-Szentes „G”-át-
futás idén: 20. alkalommal várták a 
futás szerelmeseit, hogy nekivágjanak 
a két város közötti távnak. A verseny 
nevében a kötőjel a hagyományok 
alapján a két város kapcsolatát is jel-
képezi. Idén is közös szervezéssel és 
rendezéssel, minél több támogató 
bevonásával igyekeztek színvonalassá 
tenni a szervezők a versenyt a résztve-
vők számára. Ez a rendezvény kapcso-
lódott a Szentes 20-20-20 sport-prog-
ramsorozatba is. 

A reggel szemerkélő eső után kel-
lemes őszi idő várta a 20. Csongrád-
Szentes „G”-átfutás résztvevőit a csong-
rádi Városháza előtt. Bár idén Szentes 
lett volna a „soros” az indításban, azért 
döntöttek a szervezők úgy, hogy ismét 
ez a város fogadja a célba érkezőket, 
mert idén 20 éve vehette át a Nemzet 
Sportvárosa címet, 20 éves a dr. Papp 
László Városi Sportcsarnok és több 
sportrendezvény is jubilál, így a „G”-át-
futás is, ezért ehhez méltóan szerették 
volna fogadni a futókat. A jövő évtől 
természetesen visszaáll a régi rend, és 
2017-ben a csongrádi Sportpályára fut-
nak be a versenyzők. Idén a tavalyinál 

kevesebben neveztek a megmérette-
tésre, de a szervezőket nem keserítette 
ez el, hiszen egy bizonyos szám felett 
már igen nehéz a versenyzők irányítása, 
megfelelő ellátásuk biztosítása - tudtuk 
meg Cseri Gábor alpolgármestertől, a 
verseny egyik szervezőjétől.

Fél 10-kor 3 busz vitte a rövid távon 
indulókat az Antal-tavi bekötőúthoz, 
ahonnan 10 órakor vágtak neki az 5,8 
kilométeres útnak. A többi versenyzőt a 
két város közötti mintegy 13 kilométe-
res távon 10:15-kor indította el Szirbik 
Imre, Szentes város polgármestere, aki 
Bedő Tamás, Csongrád polgármestere 
mellett a rendezvény védnöke volt. 

A 20. Csongrád-Szentes „G”-átfutá-

son 9 korcsoportban az ország minden 
tájáról érkezett 313 versenyző vett részt. 
Rövid távon férfiak közül Szaszkó Do-
minik ért elsőként célba, második Őze 
Csanád, míg harmadik Papp István 
Tamás lett. Hölgyek között Papp Laura 
végzett az első helyen, Csontos Dóra és 
Őze Virág előtt. 

Hosszú távon Nyéki Péter győzött, 
50:25 perc alatt téve meg a 13 kilométe-
res távot, 17 másodperccel utána futott 
be Papp Dániel, tőle 18 másodperccel 
maradt le, így harmadikként végzett 
Kovács Márton Soma. Hölgyek között 
Pászti Edit megőrizte tavalyi első helyét, 
58:13 perc alatt ért célba, mögötte végzett 
Ádám Olga és Kovács Fruzsina Dóra. 

A XXI. Csongrád Kupát rendezte 
meg a Csongrádi Rádiós Modellező 
és Technikai Sportegyesület. A nem-
zetközi versenynek idén először a 
Villan-tó Szabadidőpark és a mellet-
te lévő holtág adott otthont. 

 Mintha hatalmas szúnyog- vagy méh-
raj szállta volna meg a holtág vizét, 
messziről úgy hallatszott a modellek 

hangja. A verseny szervezője, Kajtár 
Róbert elmondta, idén harmincnyolc 
versenyző vett részt a futamokon 
hatvan hajóval. - Az induló hajókat 
motorméreteik alapján négy csoport-
ba osztottuk, a 3,5 köbcentiméteres, 
a 7,5 köbcentiméteres, a 15 és a 27 
köbcentiméteres motorú modell-
hajók alkotnak egy-egy kategóriát.   
- A vízen a 70, de akár a 90 kilométer 
per órás sebességet is elérheti egy hajó. 
Ez attól függ, mekkora motor van ben-
ne. Kétféle üzemanyaggal működnek a 
hajómodellek: a 27 köbcentiméteresek 
100-as oktánszámú benzinnel men-
nek, míg az ennél kisebbek (a 15, a 7,5 
és a 3,5 köbcentiméteresek) alkohollal, 
ricinus- és szintetikus olajokkal, vala-
mint nitometán keverékével működ-
nek. A elődöntők futamai 20 percesek, 
a döntők félórásak. Ezalatt kell minél 
több kört megtenniük a kishajóknak. 
Minden versenyzőnek két lehetősége 
van az előfutamok során, a jobb ered-

mény alapján alakul ki az a rangsor, ki 
jut a legjobb 12 közé a döntőbe. 
A versenyt Szabó Zsolt, a csongrádi 
modellezés alapítója indította el, 1996 
óta küzdenek a Csongrád Vándorku-
páért a hazánk minden vidékéről és 
külföldről érkezett versenyzők. 
Csongrád Kupa 2016 FSR-V eredmé-
nyek
 
3,5 cm3 -es kategória: 
1. Berta András Bp. Műszaki Egyetem 
14. Német Ferenc Csongrád 
7,5 cm3 -es kategória: 
1. Rácz Roland Ausztria 
15 cm3 -es kategória: 
1. Szűcs Norbert Orosháza 
27 cm3 -es kategória: 
1. Szénási Noémi Orosháza 
3. Kajtár Róbert Csongrád 
Csapat eredmények: 
1. Baja II. 
2. Csongrád 
3. Baja I.

20. Csongrád-Szentes „G”-átfutás 

Hajómodellek hasították a vizet 
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Civil szervezetek bemutatkozása a Művelődési 
Központban 2016. október 8-án, 14 órától. 
Színpadi műsorral lép fel többek között a Csongrádi 
Fúvószenekar, a Csongrádi Zenebarátok Kórusa, a 
Röpülj Páva Kör, az Orchidea Népdalkör, a Csong-
rádi Színtársulat és még sokan mások. 
Az érdeklődők megismerhetik a csongrádi civil 
szervezetek, sportegyesületek működését, munká-
ját, céljait. 
Mindenkit várnak szeretettel a szervezők
A Művelődési Központ és Városi Galéria
PONT Szabadidő Egyesület 

II. Kultúra, ami összeköt


