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Aki iskolákat fejleszt,
az a jövôt építi

Gazdag képzési skála Polgármesterek
továbbtanuló
a Szegedi Kistérségi
nyolcadikosoknak
Társulásról II.

Átadták
a felújított
szôregi
Kossuth
Lajos Általános Iskolát.
Fejlasztés

Már érezhetôk a közoktatási társulás
elsô eredményei.
2-3. oldal

fejlesztés

3. oldal

Országosan is élen járnak az együttmûködésben a települések.
riport

4. oldal

Interjú

Keményen megdolgoztunk a térség
sikeréért

Államtitkár, országgyûlési képviselô. Ingázik Budapest és Szeged, a munka és a család között. Közben nem kevés társadalmi feladatot is elvállal. A
sok munka miatt nehéz volt idôpontot egyeztetni Ujhelyi Istvánnal, de végül
sikerült beszélgetni a tervekrôl, elképzelésekrôl és az eredményekrôl. Valamint természetesen a jövôrôl is.

Ujhelyi István
országgyûlési képviselô

Több mint 7 éve vagyok parlamenti
képviselô. A munka elképesztô mennyiségû egyeztetést, utánajárást, tárgyalást,
lobbizást igényel. Szeged parlamenti
képviselôjeként egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, hiszen munkám nagy
részét éppen az itthoni ügyeink intézése
érdekében Budapesten töltöm. Sokszor
csak esti fényeit látom a városnak, mert
hajnalban megyek, éjszaka jövök. Ugyanakkor véleményem szerint hosszú távon
megéri ez a fáradozás, a sok áldozat,
az, hogy keveset láttom a családomat,
a gyerekeimet. Az, amit a városban, a
kistérségben produkáltunk, az történelmi távlatokban is sokatmondó. A fejlesztéseink, a programjaink nagy része
csak hosszú évek után tudatosul az itt
élôkben. Emlékszem, még huszonéves
fiatalként az akkori polgármesterrel,
Szalay Istvánnal álmodoztunk a belváros rehabilitációjáról, amely élhetô
belvárost teremt kávéházakkal, sétálókkal, pezsgô forgataggal. Ez több mint 12
éve volt. Ennyi idô kellett ahhoz, hogy
tényleg be is lakjuk a belvárost. Azok a

programok, fejlesztések, amelyeket el
tudtunk indítani, generációkra hatnak
ki. Éppen ezért tisztában vagyok azzal,
a mostani közhangulat nem biztos, hogy
tükrözi ezeknek a beruházásoknak a
nagyságrendjét és az itt élôkre gyakorolt
pozitív hatását.
Beszélnek a számok
Munkámból adódóan az ország szinte
valamennyi kistérségében jártam. Miközben szinte nincs olyan települése
az országnak, ahol ne látnék hatalmas
táblákat, amelyek hirdetik az Új Magyarország Fejlesztési Terv egy-egy megvalósult beruházását, mégis megdöbbentem,
amikor utánanéztem a különféle adatoknak. Azokból az derült ki, hogy a Szegedi
Kistréség messze az országos átlag felett
teljesít. (* lásd táblázat)
Ez azt mutatja, hogy Szegedre és a
kistérségbe hozott fejlesztési forrás több
mint tízszerese az országos kistérségi
átlagnak. Ebbôl a pénzbôl iskolák, utak,
egészségügyi intézmények, egyetemi
épületek, turisztikai beruházások valósultak meg. Azonban nem csak a településéket szépítjük, nem csak a közlekedést
tesszük kényelmesebbé, korszerûbbé,
hanem a gazdaság fejlesztését is jelentôs forrásokkal támogatjuk. A Szegedi
Kistérségbe több mint 14 milliárd forint
támogatás érkezett a vállalkozások támogatására, az országos átlag ezzel szemben
ennek csak tizede 1,3 milliárd forint.
Ebbôl is látszik, hogy a települések csinosítása, lakhatóbbá tétele mellett az elmúlt
években óriási energiákat fordítottunk
gazdaságfejlesztô programokra is. Ezek
munkahelyteremtô és gazdaságélénkítô
hatása az elkövetkezô 1-2 évben lesz
érezhetô. Ezt azért is emelem ki, mert
Szeged árvíz utáni újjáépítése óta ekkora
mértékû fejlesztés még soha sem zajlott,
de még így is vannak olyanok, akik tá-

madják, hazaárulózzák azokat a baloldali
politikusokat, akik megdolgoztak Szeged
és a kistérség sikeréért.
Már látszódnak az eredmények, de
még sok munka vár ránk
Örülök annak, hogy államtitkárként
részt vehettem például a panelprogram
felfuttatásában, több tízezer szegedi
otthonának megújításában, de legalább
ennyire büszke vagyok akkor is, amikor látom Deszk, Újszentiván vagy éppen Tiszasziget sikeres pályázatainak
eredményét. Természetesen dolgozunk
tovább, hiszen újabb és újabb terveink
vannak. Kormánytagként számos nagyberuházóval tárgyalok szegedi munkahelyteremtô programokról, amelyek
nem csak a megyeszékhelynek, hanem
a környékben élôknek is lehetôségeket
teremthetnek. Bízom abban, hogy Szeged
és környékének következô évei legalább
ennyire dinamikus fejlôdést hoznak,
mint az eddigiek.
Maradtam, mert nem akartam elszakadni az itt élôktôl
Sok más emberhez hasonlóan, akiket Budapestre szólít munkájuk, én is
felköltözhettem volna a fôvárosba és
békében, nyugodtan dolgozhattam volna.
Én azonban a nehezebb utat választot-

tam, itthon maradtam. Ez rengeteg plusz
utazással jár, de így nem szakadtam el
ismerôseimtôl, barátaimtól, választóimtól.
Jelen vagyok a nyugdíjas esteken, óvoda
bálon és minden más fontos programon.
Természetesen itthon folyamatosan keresnek a választópolgárok, a vállalkozók,
az egyetem vezetése, a polgármesterek és
ahol tudok, mindenkinek segítek. Ezzel
egyidôben természetesen folyamatosan
lobbiztam Szegedért. Az, hogy a kormány
tagjaként jelen lehettem minden olyan
fajsúlyos döntésnél, amely meghatározta
a kormányzat célkitûzéseit és én azt alakíthattam úgy, hogy Szeged és környéke
ebbôl profitáljon, egy nagy lehetôség.
Botka László polgármesterrel és a többi
polgármesterrel is együtt dolgozunk a
fontos ügyekért, és ezt legtöbbször eredményesen tesszük.
Az utóbbi idôszak azonban nem csak
az eredményekrôl, nem csak a sikerekrôl
szólt. Tudom, hogy a kialakult gazdasági válság kezelése sok család számára
terheket hozott. Azonban erre szükség

* Beérkezett és támogatott UMFT pályázatok

Szegedi kistérség
Beérkezett pályázatok száma

Országos (kistérség) átlag

1051

208

198 405 654 054

29 928 981 774

591

95

Megítélt támogatási összeg (Ft)

156 599 747 448

16 780 398 175

Leszerzôdött pályázatok száma

504

78

140 809 999 304

14 539 746 722

Igényelt támogatások összege (Ft)
Támogatott pályázatok száma

Szerzôdéssel lekötött összeg (Ft)
Megkezdett kifizetések száma (pályázat)
Kifizetett támogatási összeg (Ft)

346

55

34 525 686 688

3 077 853 523

Szegedi gyerekek a Parlamentben

volt ahhoz, hogy nyugodtan nézhessünk
a jövôbe. Amennyiben nem végezzük el
a mostani válságkezelést, akkor vállalkozások és családok ezrei kerültek volna
lehetetlen helyzetbe. Amennyiben nem
tudjuk elfogadni a költségvetést, akkor
leálltak volna a fejlesztések, mivel az
uniós pénzek mellé nem tudtuk volna
odatenni az állam önrészét. Ma már
minden nemzetközi elemzô azt mondja,
hogyha senki nem akarja errôl a mostani
pályáról Magyarországot letéríteni, akkor
2010 második félévében ismét gazdasági növekedés várható. Ebben az esetben
pedig újra lehet azokra a feladatokra
forrásokat biztosítani, amelyektôl most
el kellett vonni.
Annyi küzdelem és sok politikai támadás mellett is egy országgyûlési képviselônek nincs annál jobb érzés, mint
amikor azt látja, a választókerület jelentôs részében építkezések, beruházások
jelzik, nem pusztul, hanem gyarapszik
a térség.
Fotó: Segesvári Csaba / DM
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Kisgyerek – nagy
karácsonyi izgalom
A Botk a és Putnik családban már készülnek
a r ajzok és a díszek

Botka László, szegedi polgármester tûzdelt ôzgerincet készít szenteste a családjának a Mátrában. Frank Sándor
szegedi mesterszakács viszont nem sürög-forog karácsonykor a szülôi ház konyhájában, hanem édesanyja fôztjét
eszi. Putnik Lázár, újszentiváni polgármester és családja duplán ünnepli a karácsonyt.

Botka László és családja

Botka László szerint a karácsonynak
minden életkorban más jelentôsége van.
A szegedi polgármester úgy véli, mindenkinek van meghatározó gyermekkori
élménye a karácsonyról, amely szerinte
akkor értékelôdik fel újra, amikor az
embernek családja és gyermeke lesz.
Botka Lászlónak három lánya van, a 9
éves Zsófia, a 6 éves Veronika és a másfél éves Valéria.
- A kislányaim már nagy izgalommal
készülnek a karácsonyra, s tudják, hogy
jól kell viselkedniük ezekben a hetekben,
mert a Jézuska figyel, s csak a jó gyerekeknek teljesíti a kívánságát – mondta
mosolyogva Botka László, akitôl megtudtuk, hogy bevett ceremónia alapján
ünneplik a karácsonyt. – A szentestét
és karácsony elsô napját együtt töltjük
a nagyszülôkkel a család mátrai nyaralójában. A hegyekben talán még hangu-

latosabb az ünnep. Remélem, hogy hó is
lesz, mert akkor szánkózni is tudunk a
gyerekekkel. Karácsony második napján
a testvérem családja is eljön hozzánk a
Mátrába. Korábban a nagymamák fôztek, de három éve már mi vagyunk a
vendéglátók, ôk érkeznek hozzánk, így
szerepet cseréltünk, s én készítem a
vacsorát szenteste. Egyébként szeretek
fôzni, mert az megnyugtat. A tradicionális ételek közül mindenképpen kerül hal
az ünnepi asztalra. A szegedi halászlével
azonban magasra van téve a mérce, így
azzal nem versenyzek, de valamilyen halételt biztosan készítek elôételként. Mivel
a vadat is szeretjük, tûzdelt ôzgerincet
sütök, ami már tavaly is nagy sikert
aratott. A családi béke megtartása érdekében karácsony elsô és második napján
a nagymamák fôznek – mondta vidáman
a szegedi polgármester. Hozzátette: a lá-

nyai már készítik a karácsonyfadíszeket
és az ajándékokat. A család minden tagjának titokban készítik a rajzokat, éppen
ezért mostanság már nem lehet bemenni
a szülôknek a gyerekszobába. A Botka
családnál egybefolynak az ünnepek, hiszen december 29-én ünneplik Veronika
születésnapját, s utána már rögtön ott a
szilveszter.
Frank Sándor munkával készül a karácsonyra. A Venes-díjas mesterszakács
elmondta, hogy 1997 óta minden karácsonykor „szentölt halászlevet” mér ki
a szegedi Belvárosi híd alatt a Roosevelt
téri halászcsárda. – Az egész onnan jött,
hogy korábban az ünnepen sokan vittek
tôlünk halászlevet. Kondé Lajos atya, a
szegedi dóm plébánosa is sorba állt a finomságért. Kitaláltuk, ha ô megszentelné
a halászlevet, mi pedig kitelepülnénk a
híd alá, s az embereket forralt borral,
mézes teával kínálnánk, amíg várakoz-

Frank Sándor

Putnik Lázár és családja

nak, sokkal családiasabb lenne a légkör. Sándor Zoli fiánál gyûlik össze a család.
Ez nagyon bevált. Vannak olyanok, akik A mesterszakács már megvásárolta a
évente csak itt és csak ilyenkor talál- karácsonyi meglepetéseket, nem hagyta
koznak, s jókat beszélgetnek a meleg az utolsó pillanatra. Elmondása szerint
ital mellett. Nagyon jó a hangulat. Már náluk nem az dívik, hogy túllicitálják
elôvételben négyezer adag halászlevet egymást az ajándékozásban, sokkal inrendeltek meg tôlünk – mondja Frank kább a figyelmesség számít.
Putnik Lázár és családja duplán ünSándor, aki december 24-én késô délutánig dolgozik a csárdában, aztán rohan nepel karácsonykor, amit már nagyon
várnak a héthónapos, a 3 és a 5 éves
a 80 éves édesanyjához Béketelepre.
- Több évtizedes hagyomány, hogy lányai. Az újszentiváni polgármester
szenteste - szó szerint - a családi tûz- elmondta, hogy a gyermekei izgalommal
helynél gyûlünk össze a mamánál, aki nyitogatják a csokoládé adventi naptár
még mindig nagyon aktív, és szerencsére ablakait. A hagyományoknak megfelejó egészségi állapotnak örvend – meséli lôen december 13-án Luca-pogácsát süt
Frank Sándor, akinek három testvére és a felesége. – A lányok aktívan vesznek
három nagy fia van. Ilyenkor a kis béke- részt az elôkészületekben, saját maguk
telepi szülôi házban húsz-huszonöten készítik a karácsonyfadíszeket és rajzzal
jönnek össze. – A fatüzelésû sparhelten kedveskednek majd a nagyszülôknek –
rotyog a mama fôztje, aminek isteni il- mesélte Putnik Lázár, akitôl megtudtuk,
lata beteríti az egész házat. A mamám hogy míg a felesége süt-fôz a konyháegyébként profi szakácsnô volt a Rudolf, ban, addig a lányaival közösen díszíti
ma Roosevelt téri halászcsárdában. Innen fel a fát december 24-én. Hogy mi kerül
eredeztethetô, hogy én is ezt a szak- szenteste az ünnepi asztalra? – Nem
mát választottam, de a gyermekeim is szokványos étel. A lányok ízlésének
vendéglátósok. A legidôsebb fiam, Zoli megfelelô ételeket fôz a feleségem, így
cukrász, a középsô fiam, Zsolti pedig nálunk fácánleves és sajtos-tejszínes
szakács. A mama klasszikus ételeket ké- csirke lesz szenteste az ünnepi menü.
szít karácsonykor: halászlét fôz, bárányt A hagyományos karácsonyi ételeket, a
vagy kacsát süt, és mákos guba is kerül halászlevet és a rántott halat a mamák
az asztalra. Állítom, az a legfinomabb fôzik és sütik, amit karácsony elsô és
étel, amin az ember felnô. Idén Zsolti második napján kóstolunk meg náluk
fiam töltött káposztát hoz a mamához. – avatott be az ünnepi menetrendbe az
Minden évben más és más készül valami újszentiváni polgármester, aki apai ágon
finomsággal, én tavaly hideg libamájpás- szerb származású, így a szerb karácsonyt
tétommal leptem meg a családot. Ebben is megünneplik január 6-án. Ekkor a
az évben azonban nem fôzök a családi nagynénjéhez mennek ünnepi ebédre,
ünnepre – mondja mosolyogva a mester- aki nagyon finom süteményt, csésznyiszakács. A vacsora után a férfiak apró cát süt ilyenkor. A lányok ajándékot is
pénzben, kis tételben pókereznek, majd kapnak a nagynénitôl, így nekik dupla
másnap, karácsony elsô napján Frank öröm a karácsony.

Oktatásfejlesztés

Aki iskolákat fejleszt,
az a jövôt építi
Újabb iskol a újult meg a kistérségben

December elsô hetében, Mikulás ajándékként vehették birtokukba a felújított szôregi Kossuth Iskolát a gyerekek
és a pedagógusok. A Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében 200 millió forint uniós támogatásból és 45 millió
forint önrészbôl újult meg az intézmény.
A fejlesztés keretében emeletráépítéssel bôvítették az iskolát, 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, és alkalmassá tették az épületet az

Szôregi Általános Iskola

információs és kommunikációs technika
eszközeinek fogadására. Az iskola bôvítésével eredményesebbé vált a kiscsoportos
és a kompetencia alapú képzés is. Az új
tantermek bútorait, a sajátos
nevelési igényû
gyerekek fejlesztéséhez szükséges
eszközöket is a
projekt keretében
szerezték be, ezzel
is segítve ezeknek
a fiataloknak az integrációját. Az iskolát az érdeklôdô
szôregiek mellett
Botka László pol-

gármester, Ujhelyi István országgyûlési
képviselô, Iványi Aurél önkormányzati
képviselô és a gyerekek avatták fel.
Az elmúlt években Szôregen több,
évek, évtizedek óta várt beruházást
tudtunk megvalósítani, mondta Botka
László polgármester az avató ünnepségen. Megtörtént a településrész teljes
csatornázása, szilárd burkolatot kaptak
a korábban poros utcák, új mûvelôdési
házat építettünk, felújítottuk a Rózsák
terét, a Fô teret, elkezdôdött a szabadidôpark fejlesztése. Mindenképpen meg kell
említeni az M43-as építését is, hisz az
autópálya elviszi majd a Szôregen keresztül robogó kamionok és autók hadát, és
ezzel sokkal élhetôbb lesz ez a környék.

Szôregi Általános Iskola

Nem utolsó sorban pedig felújítottuk az lehetôvé tette, hogy ebbe a 245 millió
iskolát, amelyre már nagy szüksége volt. forintos beruházásba bele tudtunk kezA szôregi általános iskolát azért in- deni. Az igazi öröm az, hogy az elmúlt
tegrálta Szeged város önkormányzata a két évben itt, a szôregi iskolában is, de az
közös kistérségi intézményrendszerbe, egységes kistérségi intézményrendszer
mert szerették volna biztosítani ennek az minden iskolájában is azt tapasztaltuk,
intézménynek a jövôjét. Azzal, hogy nem hogy jelentôsen növekedett az oktatás
csak szôregi, szegedi, hanem a környék- színvonala, javult a szaktanári ellátás, az
beli települések gyermekei is ide járnak, idegen nyelvi és az informatikai oktatás.
megfelelô lett a tanuló létszám. Ez pedig Amiért igazából létrehoztuk az egysé-

Folytatás a 3. oldalon
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Oktatásfejlesztés

Aki iskolákat fejleszt,
az a jövôt építi

Avatás

Folytatás a 2. oldalról
ges kistréségi intézményt, az teljesülni
látszik. Kiderült az, hogy amit egyedül,
egymagában a kis iskolák nem tudtak
megvalósítani, az közös erôvel sikerül.

Országgyûlési képviselôként és a kistérség vezetôjeként nagy öröm, hogy
szinte hetente kell valamilyen avatáson,
alapkôletételen részt vennem. Ebbôl is
látszik a fejlôdés! Azonban a kistérség

Avatás

akkor tud megfelelôen fejlôdni, hogyha
az ott élôk meg tudják fogalmazni céljaikat és ezekért képesek közösen fellépni.
Meg kell érteni, hogy nem szabad az
indulatokat, a szembenállást erôsíteni. Inkább annak a szemléletnek kell
megerôsödni, hogy minden jóakaratú,
jószándékú ember munkájára szükség
van és az embereket a teljesítményük
és a munkájuk alapján kell megítélni.
Ujhelyi István, a térség országgyûlési
képviselôje az avató ünnepségen hangsúlyozta, az elmúlt 50 év legnagyobb
iskolafelújítási programjáról döntött a
kormány. 105 milliárd forint értékben
365 iskola újult meg az országban. A
képviselô hangsúlyozta, sokat küzdöttek
azért, hogy a szôregi iskola is ezek közé
tartozzon. Ez azért volt fontos, mert az
iskolában nem csak a szôregi, hanem
környékbeli gyerekek is tanulnak. Nekik
kellett megteremteni azokat a 21. századi
körülményeket, amelyekre szükség van
azért, hogy a gyerekek versenyképes tudást szerezzenek, biztonságos, otthonos
környezetben, valóban modern viszonyok
között tanulhassanak.
Az iskola felújításával egy nagyon régi
problémát sikerült megoldani, mondta
Iványi Aurél önkormányzati képviselô
avató beszédében. Végre a két iskolából
egy lett! Az alsó tagozatos diákok az úgynevezett Malom iskolába jártak Szôreg
másik részére, 4 kilométerre a fôépülettôl
és naponta 2 alkalommal ingáztak a két
épület között. Szülôk, pedagógusok, mindenki érezte, hogy ez hosszú távon nem
tartható fenn, de ennek ellenére hosszú
évekig nem történt semmi. Most jött el
a pillanat, hogy sikerült ezt az áldatlan
állapotot megváltoztatni. 20 éve folytattuk ezt a küzdelmet, amely most végre

Felújjított iskola aulája

sikerrel járt. Ennek mindenki nagyon
örül Szôregen, tette hozzá a képviselô.
A megújult iskola sok változást hoz a
gyerekek, a pedagógusok és az iskola

vezetôi életébe is, mondta a megnyitón
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató. A beruházásnak köszönhetôen gazdaságosabb lesz az épület üzemeltetése,
korszerûbb lesz az oktatás. A projekt
részeként interaktív táblákra valamint
új számítógépekre is pályáztak, ezek
hamarosan megérkeznek. Az épületet
próbálják belakni, az igazgató szerint ez
egy hosszú, de annál örömtelibb folyamat. A gyerekeknek, a tanároknak és a
szülôknek egyaránt nagyon tetszik az új
iskola, mindenki imádja és elégedett. Az
oktató-nevelô munkában is megújulást
hoz az új épület, az informatikai eszközök korszerû használata a tanórákon. A
XXI. századi épülettel a kompetenciákhoz
illeszkedô tananyaggal és módszerekkel
a diákok hatékonyan sajátíthatják el a
tananyagot az interaktivitást biztosító
eszközök segítségével.

Oktatás

Gazdag képzési skála továbbtanuló
nyolcadikosoknak

A közoktatási társulás elsô eredmén yei

Lapunk szeptemberi számában mutattuk be a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézményét,
mely Szeged mellett 7 településen mûködtet óvodákat, általános iskolákat és a megyeszékhelyi Eötvös Gimnáziumot.
Két okunk is volt rá, hogy újból ellátogassunk az intézménybe.
Az egyik ok, hogy dr. Gera Tibor igazgató néhány friss eredményt tudott mutatni 2007 óta tartó munkájuk eredmé-

Dr. Gera Tibor igazgató

nyességét igazolandó. Mint emlékezetes,
a tagintézményekben felújítások, tárgyi
fejlesztések, és a tantervek reformja,
összehangolása zajlott, így az általános
iskolák és a gimnázium egységes, 12 évfolyamos rendszert alkotnak. Egyedülálló,
hogy a tagintézmények 7. és 11. évfolyamos tanulói az Eötvös gimnáziumban
valamennyi tanult nyelvbôl ingyenes
próba nyelvvizsgát tehetnek. Angolból,
amit az iskola valamennyi diákja tanul, a
sikeresen próbavizsgázók kedvezményt
kapnak az „éles” vizsga díjából is, ha az
állami nyelvvizsgát az intézményben
mûködô akkreditált nyelvvizsgahelyen
teszik le. Az elôzô tanévben 400 tanuló
veselkedett neki a próba nyelvvizsgának,
közülük 100 sikeresen vette az akadályt,
30-an pedig már az „éles” vizsgán is túl
vannak. 15-en biztosan megkapják a
nyelvvizsga bizonyítványt, a másik 15
diák még várja a végsô eredményt. A
próba nyelvvizsga mellett a kistérségi

intézmény tanulói az ECDL informatikai
vizsgát is helyben tehetik le. A vizsgáztatás 2008 áprilisában indult, azóta 407
sikeres modulvizsgát tettek a tanulók az
intézmény akkreditált vizsgaközpontjában. Ebben a tanévben további 300
sikeres vizsga várható.
A másik aktualitás a kistérségi intézményben a beiskolázási idôszak. Az
általános iskolásoknak 2010 februárjáig
kell beadniuk jelentkezésüket a válasz-

eötvös József Gimnázium

tott középiskolába. A diákok többsége
kívülrôl érkezik, hallva az Eötvös nyúj-

Induló osztályok, fontos dátumok
Gimnáziumi nyílt nap: 2010. január 20.
Közös írásbeli felvételi: 2010. január 23.
Felvételi meghallgatás: 2010. március 3. vagy 9. (Választható)
2010. szeptember 1-jén induló képzések:
5 évfolyamos angol nyelv-informatika tagozat, 4 évfolyamos angol nyelvi
tagozat, 4 évfolyamos mikrobiológiai tagozat, 4 évfolyamos anyanyelvi
kommunikáció tagozat, 4 évfolyamos labdarúgás tagozat,
4 évfolyamos általános tantervû fakultációs osztály.
További információ
Telefon: 62/547-060; honlap: www.ejg-szeged.sulinet.hu

totta új lehetôségeket. Például az újszerû
nyelvi és informatikai képzést, melynek
végén helyben ott a középiskolai nyelvvizsga, és az ECDL számítástechnikai
vizsga lehetôsége. A kistérségi települések nyolcadikosainak intézményen
belüli folyamatos továbbhaladását azzal
ösztönzik, hogy felvételi nélkül, tanulmányi eredményeik alapján kerülhetnek
be a gimnáziumba. Az itt folyó oktatás
célja az érettségire, és a továbbtanulásra
való felkészítés. Keretes írásunk néhány
fontos információt foglal össze az Eötvösbe készülôk számára.
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Polgármesterek a szegedi kistérségi
társulásról

Országosan is élen járnak az
egy üttmûködésben a települések

Szeged számára erôt és felelôsséget jelent a kistérség – mondta Botka
László szegedi polgármester. A lapunk által megkérdezett polgármesterek
a fejlesztések szempontjából tartják nagyon fontosnak a szegedi kistérségi
társulást, amellyel szerintük többfajta szolgáltatás hatékonyabb és olcsóbb
ellátására nyílt lehetôség.

Nagy Attila polgármester

Balogh Ferenc polgármester

Nagy Attila a fejlesztések szempont- együttmûködni, és közösen fenntartani
jából tartja nagyon fontosnak a szegedi sportintézményeket. Bodó Imre azt sem
kistérségi összefogást. Az üllési pol- tartja elképzelhetetlennek, hogy több
gármester elmondta, hogy a falu két település ad egy helyhatósági testületet.
meghatározó projektjének is a szegedi A polgármester Tiszasziget, Újszentiván
kistérség a gesztora és koordinátora. és Kübekháza részvételével ebben is el
Üllés Forráskúttal, Zsombóval és Bor- tud képzelni korrekt, partneri viszonyt.
Bordány ezer szállal kapcsolódik Szedánnyal közösen pályázott a szennyvízcsatornázási rendszer kiépítésére. gedhez – hangsúlyozza Balogh Ferenc.
Az 5,5 milliárd forintos költségvetésû Elegendô csak arra gondolni – mondja a
pályázat elsô körén már sikeresen túl bordányi polgármester -, hogy az általávannak. Nagy Attila hangsúlyozta: ha nos iskolából kikerülô gyerekek a megyemegvalósul a beruházás, száz száza- székhely középfokú iskoláiban folytatják
lékos lesz a csatornázottság Üllésen. tanulmányaikat. Szerinte az összefogás
Ez most jelenleg 4-5 százalék, ugyanis a mai világban már elengedhetetlen
csak a közintézmények csatornázottak a tényezô. Elmondta, hogy már korábban,
faluban. 300 millió forintos közlekedés- tíz évvel ezelôtt is volt kapcsolat a kis-

Tóth Margit polgármester

Gyuris Zsolt polgármester

tenciálban, humáninfrastruktúrában és szírozni a 800 lelkes falu. Ezért is tartja
technikai felszereltségben látja, melyek rendkívül fontosnak a kistérségi összea pályázatok megírásához elengedhe- fogást, együttmûködést. Elmondta még,
tetlenek. Elmondása szerint a kistérség hogy a szervezet segítségével sikerült
óriási segítséget nyújt a településeknek pályázat útján fejleszteni az eszközöket
a pályázatok megírásában. Természe- az óvodában.
Gyuris Zsolt polgármester elmondása
tesen Fodor Imre is említette a négy
falu összefogásával majdan megvalósuló szerint a kistérségi társulással, összefoszennyvízcsatornázási, illetve a közössé- gással többfajta szolgáltatás hatékonyabb
és olcsóbb ellátására nyílt lehetôség –
gi közlekedésfejlesztési projektet.
- Hogy mit jelent számunkra a kis- Zsombó számára. Hangsúlyozta: a szotérség? Nagyon sok mindent! – hang- ciális szférában magasabb színvonalú
súlyozta Kormányos László. A szaty- lett az ellátás, ráadásul új ellátási formák,
mazi polgármester elmondta, hogy a például a jelzôrendszeres segítségnyújtás
kistérséggel közösen mûködtetik az bevezetésére is sor kerülhetett. A zsomóvodát és az általános iskolát, valamint bói polgármester szerint ma Magyara szociális ellátó rendszert, így például országon a kistérségi társulási rendszer
az idôsek otthonát, a gyermekjóléti és mûködik a legdemokratikusabban. – Itt
tanyagondnoki szolgálatot. Szerinte így mindenkinek egy szavazata van. Abban
nem csupán költséghatékonyabb lett a veszünk részt, amiben akarunk, nem
rendszer mûködtetése, de a szakmai erôltetnek ránk semmit. Ugyanakkor a
színvonal is nôtt. Kistérségi keretekben döntések konszenzussal születnek meg,
pályáztak bölcsôde építésére, valamint mert nem akarunk senkinek rosszat
az idôsek otthona és az általános iskola – mondta a zsombói polgármester, aki
felújítására. Utóbbi korszerûsítése már szerint a térség országgyûlési képviselôje, Botka László szegedi polgármester
meg is valósult idén ôsszel.
- Csak elônyünk származik abból, hogy komolyan figyel a kistérségre.
Szeged számára erôt és felelôsséget
a szegedi kistérség tagjai vagyunk, mert
így például zavartalanul mûködtethetjük jelent a kistérség – jelentette ki Botka
a szervezettel együtt az óvodánkat, aho- László. A szegedi polgármester hangvá 22 gyermek jár, de a szociális ellátó súlyozta: egy régióközpontként funkrendszerünket is kistérségi keretek kö- cionáló nagyvárosnak maga után kell
zött üzemeltetjük – hangsúlyozta Tóth húznia fejlôdésben a térségét is. Mert
Margit. A dóci polgármester elmondása sehol nincs olyan a világon, mondta,
szerint heti rendszerességgel érkezik az hogy egy nagyváros fejlôdik, a térsége
óvodába gyógypedagógus, gyógytornász pedig leszakad. – Nagyságunknál és
és logopédus. A szakemberek munkáját erônknél fogva felelôsséggel tartozunk
nem tudná saját költségvetésébôl finan- a térségben, a kistérségben lévô telepü-

Botka László polgármester

lések iránt. Azzal, hogy a kistérségben
lévô települések közös mûködtetésbe
adták az iskoláikat és szociális intézményeiket, megértették, hogy nem egy adott
intézmény önálló üzemeltetése, hanem
a szolgáltatás szakmai színvonalának
növelése az elsôdleges cél. Ma már a
kétkedôk is láthatják, hogy az egységes
oktatási rendszerben sikerült a kistelepüléseken a képzést, a szaktanári ellátottságot – például a nyelvoktatás vagy
az informatika területén – olyan módon
bôvíteni, amihez egy községi iskolának
soha nem lett volna önmagában elég
ereje. De ugyanez igaz a közösen ellátott
szociális feladatokra is. Olyan ellátásokat
sikerült bevezetni a községekben, amire soha nem lett volna önállóan ereje
egy-egy településnek. Az oktatásban
a kompetenciamérések korábban azt
mutatták, hogy a még legjobb községi
általános iskola is csak a legrosszabb
szegedi általános iskola színvonalán
áll. Ez nagyban változott a legutóbbi
felmérések alkalmával, pozitív irányba,
a községi iskolák javára – hangsúlyozta
Botka László, aki rámutatott: Szeged
és a kistérség országosan is élen jár az
együttmûködésben. A társulás költségvetése már meghaladja az 5,6 milliárd
forintot, ami egy önálló város büdzséje. A kistérség döntéshozó testületében,
a Polgármesterek Tanácsában – ahol
ugyanúgy egy szavazata van Szeged és
Kübekháza polgármesterének – az elmúlt
idôszakban soha nem fordult elô, hogy
fontosabb kérdésekben ne hozott volna
egyhangú döntést a grémium.

Oktatásfejlesztés

Bodó Imre polgármester

fejlesztési projektet is terveznek kilenc
településen, köztük Üllésen, amelynek
keretében buszmegállókat, buszöblöket
alakítanak ki, újítanak fel. Ez is a kistérség közremûködésével valósul meg.
Bodó Imre bizonyos szakfeladatokban
másképpen gondolja az együttmûködést
a kistérségi társulásban. Tiszasziget
polgármestere szerint az alapfokú oktatást a gyermekek lakóhelyén kellene
biztosítani, függetlenül a létszámtól.
Jelenleg a 7-10 éves tiszaszigeti gyermekek Újszentivánra járnak át iskolába. – Klebelsberg Kunó még a tanyákra
is telepített iskolákat, mert tudta, hogy
az iskola és a tanító közösségformáló
erôvel bír. Éppen ezért az iskola megszûnése egy település végét is jelenti,
jelentheti – hangsúlyozta Bodó Imre,
aki elmondta, hogy szeptember elsejével
egyházi és önkormányzati fenntartásban
mûködik majd tovább a tiszaszigeti általános iskola. A polgármester szerint
más szakfeladatokban lehet, sôt kell is
társulni a kistérségben. Példának említette a belsô ellenôrzési és könyvelési
rendszert. De szerinte a sportban is lehet

Fodor Imre polgármester

térség önkormányzatai között. Bordány
elsô embere a kistérség fontosságát az
uniós pályázati lehetôségekben látja. Ô
is megemlíti a szennyvízcsatornázási és
a közlekedésfejlesztési projektet, amely
sokat hoz, hozhat a falunak, s amely
projektek a kistérség égisze alatt futnak.
A homokháti Forráskút település- és
területfejlesztési szempontból tagja a
szegedi kistérségnek. Fodor Imre forráskúti polgármester a kistérség szerepét illetôen azt hangsúlyozta, hogy
a szervezet erejét abban a szellemi po-

Kormányos László polgármester

Esélyegyenlôség
a versenyképességért
Új alapokon a térségi szakképzés

Gyökeres átalakításon megy keresztül térségünk szakképzése. Ezt példaértékû összefogás teszi lehetôvé, és egy jogszabály, mely a TISZK-ek, azaz
Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozására biztosított lehetôséget.
2008. szeptember 1-je óta az egyes iskolák nem, csak a TISZK-ek vehetik át a
cégektôl, vállalkozásoktól a szakképzési
hozzájárulást. A pénzbôl a központok
hatékony rendszert tudnak létrehozni
a versenyképes szakemberképzés érdekében.
A szegedi központú 1000 Mester TISZK
mérete országosan is egyedülálló. 21
iskola tartozik hozzá egész Csongrád
megyébôl, sôt kettô még Orosházáról is.
A települési, a megyei önkormányzatok,
az egyetem és két alapítvány példaértékû összefogása ez – mondja Solticzky
József ügyvezetô igazgató. Közös, egy
irányba mutató a fejlesztési stratégia,
a tagintézményekben elkerülhetôk a
párhuzamos képzések. A gyakorlati ok-

tatást pólusokba szervezik. Nem lesz
minden szakmának minden iskolában
gyakorló mûhelye, hanem a TISZK-en
belül építenek ki egyet-egyet, ezeket
pedig csúcstechnológiával szerelik föl.
Olyannal, amilyenrôl az intézmények
egyénileg talán álmodni sem mernének. A gyakorlati helyek fejlesztésére a
forrás megvan, jelenleg a közbeszerzési
eljárások folynak, így legkésôbb a jövô
tanévtôl mûködôképes lesz a rendszer.
Mindez nem zárja ki, hogy egy-egy vállalkozás is biztosítson gyakorlati helyet a
diákoknak, sôt, ez ügyben egyre többen
keresik meg a TISZK-et.
A TISZK elônyei megmutatkoznak a
mérés-értékelésben, a nyomon követésben, a pályaorientációban, a tájékozta-

Solticky József

tásban, a pedagógusok
továbbképzésében, a
tapasztalatok megosztásában. Mind nagyobb
szerephez jut a felnôttképzés is továbbképzések, átképzések
formájában. Ami pedig az ügyvezetô
szerint szintén nagyon fontos, hogy a
TISZK az esélyeket is kiegyenlíti, hiszen bármely településen, bármely tagintézménybe jelentkezzék is a tanuló, a
legkorszerûbb módszerek és lehetôségek
formálják ôt versenyképes szakemberré.
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Olimpiai Karácsony

Nem vágyik napsütötte tájakra, melegebb éghajlatra decemberben Vajda Attila, családi körben, Szôregen szereti
tölteni a karácsonyi ünnepeket. A szülôi házban ilyenkor összegyûlik a kis család, ami már nem is olyan kicsi, hiszen két nôvére és Attila is megtalálta párját, akik természetesen mellettük vannak a szeretet ünnepén.
Az olimpikon azt mondja, számára ez
a legkedvesebb ünnep, hiszen ilyenkor
tud együtt lenni a szeretteivel úgy, hogy
közben nem kell edzésre rohanni. December 24- én délelôtt igaz még elmegy futni,
de délben már örömmel ül le a családi
asztal mellé és csemegézik az ünnepi
menübôl. Egyetlen szívfájdalma, hogy
nem ehet kedvére a számtalan finomságból, hiszen az alapozási idôszakban
is figyelni kell a kilókra. Az önmagát
hízékony alkatnak nevezô sportoló nagy
kedvence a mákos és diós bejgli, illetve
a halászlé. Azt mondja, a szegedi halászlé elmaradhatatlan fogása az ünnepi
menünek.
Attila annak ellenére, hogy férfi, kiveszi a részét a karácsonyi készülôdésbôl.

Szívesen segít a bevásárlásban, ha kell,
a házi munkát is elvégzi. Örömmel feldíszíti a fát, sôt, végsô esetben a konyhában
is megállja a helyét, de mint mondja, azt
azért jobban szereti, ha a menüt a család
hölgy tagjai készítik.
Vásárlási szokásait tekintve Attila
nem egy tervezô típus. Igaz, elôfordult
már, hogy hónapokkal korábban elkezdte
figyelni kedvese kívánságait és ennek
alapján választotta ki a legmegfelelôbb
ajándékot, de inkább az utolsó percben
veszi meg a meglepetést. Nem híve a
drága ajándékoknak, sokkal inkább a
hasznos, személyre szólóakat szereti.
Attila a közelmúltban elköltözött szüleitôl, menyasszonyával Szegeden él, de
a szülôi házba mindig szívesen tér haza,

Brandenburgi EB

illetve Újszentivánon élô nôvéréhez és
Domaszéken élô anyósáékhoz is hetente
ellátogatnak kedvesével. A család számára rendkívül fontos, hiszen - mint
mondja - a rengeteg edzés sem lett volna elég a sikeres sportkarrierhez, ha a
szülei nem támogatják. Attilának sokat
jelent, hogy a szüleivel nemcsak fizikálisan de mentálisan is együtt tud lenni
a szeretet ünnepén.
A karácsonyi idôszak azt jelzi, hogy
hamarosan itt az év vége. Sokan az Újévet fogadalmakkal köszöntik. Attila is
szeret tervezni, de ilyenkor inkább célokat tûz ki maga elé. Ezeket a naplójában
fogalmazza meg, hogy az év bármely
idôszakában vissza tudja olvasni azokat. Attila évek óta írja naplóját, de azt
mondja, publikálni soha nem fogja. Hiába
gyôzködöm, hogy Lance Armstrongnak
is bejött és sok fiatal szívesen olvasná
életrajzát, ô tiltakozik. Magának ír és
szeretné, ha ez a jövôben is így maradna.
Az elmúlt 26 év alatt számos boldog
ünnepet megélt már Attila. Azt mondjamindegyikhez fûzôdik valami jó emlék, amire szívesen gondol vissza. Ha
mégis ki kellene emelnie egyet, ami a
Vajda Attila
legkedvesebb volt számára, akkor talán
a 2008- as Szenteste lenne. Attila az elmúlt évet sikeresnek értékelte, nemcsak ha odakint fúj a szél. Azt mondja, imádja
saját, hanem családja szempontjából is. a természetet, ezért ha teheti, túrázik,
Attila a téli idôszakban nem hódolhat vagy elmegy futni, a lényeg az, hogy a
legnagyobb szenvedélyének, a motoro- szabadban lehessen.
A versenyidôszak még távol van, de
zásnak. Ilyenkor le kell támasztani a
kétkerekût, de nem pótolja a “száguldo- Attila mégis úgy érzi, kevés az idô arra,
zást” videójátékokkal. Az aranycsodaként hogy fizikálisan rendbe tegye magát.
emlegetett motort ugyanis nem a dübör- Februárig be kell fejezni az alapozást,
gô lóerôk miatt vette, sokkal inkább a akkor ugyanis vízre kell tenni a hajót. A
természet és szabadságérzés szeretete kilométergyûjtést a hûvös idôjárás miatt
miatt. De nem zárkózik be a szobájába, nem tudják megkezdeni Magyarországon,

így egy hosszabb vizitábort szerveznek
külföldre. Azt még nem tudja, merre
utaznak majd, de mivel szeret világot
látni, új tájakat megismerni, bárhova
szívesen megy.
Attila egy kívánságát ezúttal nemcsak
a naplójának árulta el! Kiderült, hogy
varázslatosnak tartja a fehér karácsonyt,
ezért örülne, ha idén fehérbe öltözne a
táj! Talán ezúttal teljesül az olimpikon
kívánsága!

Szociális ellátás

„Az öregség ne az élet vége, hanem
a koronája legyen!”
Az Egyesített Szociális Intézmény közel egy éve került a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás gondozásába. A 2009.
január 31- én aláírt megállapodás nem hozott jelentôs változást az intézet életébe, nem hátráltatta a munkát. Sôt,
az igazgató, Zsótér Antal szerint az együttmûködés kifejezetten segítette a mindennapokat. Ez külön köszönhetô
az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértôi Intézetnek.
Az ORSZI a kérelmezô igénylését vizsgálja felül és dönti el, hogy a négy óra
alatti, vagy feletti ellátásra jogosult. Aki
nem igényel egész napos felügyeletet,
ô az otthonában élhet tovább, de házi
gondozásban részesül. Akinek az ellátása nem oldható meg négy órán belül,
az bentlakásos intézményi elhelyezést
vehet igénybe. Az ORSZI vizsgálatának köszönhetôen a korábban 200 fôs
várólista a felére csökkent, mégis egyre
több rászorult kap segítséget. A szociális intézmények kapacitása véges,
így körülbelül négy- hat hónapot kell
várni a költözésre. Az Intézetnek négy
telephelye van. A központi épületek a
Kálvária sugárúton találhatóak, 100- 150
fô befogadására alkalmasak. Az Aczél
utcai ház 160 fôt, míg az újszegedi Alsókikötô sori épület 50 fôt képes gondozni.
A négy intézményben lévô 460 ellátottat 244 dolgozó felügyeli, ebbôl 140 fô
szakképzett ápoló. Három mûszakos
nôvérszolgálat és állandó porta ügyelet
vigyáz a bentlakókra.
Az Egyesített Szociális Intézmény célja,
hogy a jövôben mind a négy telephely

megkapja a határozatlan mûködési engedélyt. Ilyen jogosultsággal egyelôre
csak a két Kálvária sugárúti intézmény
büszkélkedhet, a másik kettô még nem.
Öröm az ürümben, hogy ennek nem
személyi feltételei vannak, hanem tárgyi. Sajnos ezeknek az épületeknek az
adottsága nem teszi lehetôvé azokat az
átalakításokat, amelyek a korlátlan engedélyhez szükségesek lennének, ezért
2012-ben újra kell vizsgálni ezeket az
épületeket.
Az intézet anyagilag is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás alá tartozik,
amellyel szintén elégedett a vezetô. Azt
mondja, szívesen pályáznak, ha van rá
lehetôség, de mivel ilyen területen nem
írtak ki pályázatot idén, így plusz forráshoz sem jutottak. Zsótér Antal azonban
nem panaszkodik, kielégítônek találja
az intézmény anyagi helyzetét.
Aki egyszer bekerül az intézetbe, az
biztos lehet benne, hogy nem fog unatkozni. A napok mozgalmasan telnek
itt, a tehetségesek a Színjátszó Körben
próbálhatják ki magukat, míg a zenét
kedvelôket a Daloló Kör várja. Az Irodal-

mi Kör pedig a könyvek szerelmeseinek
ígér jó szórakozást. Aki szépülni szeretne,
az a helyi szépségszalonban teheti meg,
ahol van fodrászat, pedikûr és manikûr
is. Természetesen ezeket a szolgáltatásokat a bentlakók ingyen vehetik igénybe.
Az orvoshoz sem kell külön elmenniük
az idôseknek, heti három alkalommal
ugyanis háziorvos rendel az intézetekben, a fizikoterápiás szobában pedig az
elôírt kezeléseket fel is tudják venni a
rászorultak. A gyógyszerekért sem kell
fizetni, az orvosságok többségét az intézmény biztosítja. Az intézet pszichiátert
és reumatológus orvost is alkalmaz, aki
folyamatosan segít az itt élôknek.
Azt, hogy a bentlakók elégedettek a
szolgáltatással- mi sem bizonyítja jobban-, mint hogy az épületekben elhelyezett kívánságládába panasz még soha
nem érkezett- mondja az intézmény vezetôje. Zsótér Antal kuncogva hozzátette,
egy alkalommal azért mégis volt egy
negatívum. Az egyik lakó nehezményezte, hogy hiába választhatnak ebédre két
menübôl, elôfordul, hogy egy harmadik
fajta étel jobban esne.

A jeles dátumokra nagy hangsúlyt
fektetnek a dolgozók, minden házban
külön megtartanak minden piros betûs
ünnepet. Így van ez idén is. Az intézetek
felöltötték már ünnepi ruhájukat és az
ablakokban mosolygó mikulás figurák is
arról tanúskodnak, hogy a bentlakóknál
járt már a Fehér Szakállú. Szilveszterkor
élôzenés táncolásra hívja a személyzet
a mulatozni vágyókat, februárban pedig
maszkabállal ünneplik a farsangot. Zsótér Antal elárulta, hogy számos szerelem
szövôdött a falak között és bizony nem
ritka, hogy ezek házassággal végzôdnek,
így már lakodalmat is rendezett az in-

tézmény. Sôt, az egyik „ifjú” pár még a
Mónika Showban is szerepelt. Minden
hónap elején a dolgozók felköszöntik az
adott hónap név- és születésnaposait is.
Az intézet szakmailag kiváló kezekben van. Erre bizonyíték az a számos
kitüntetés, elismerés, amellyel a dolgozók
büszkélkedhetnek. Négy munkatárs kapta meg a Szeged Megyei Jogú Város által
adományozott aranygyûrût. Miniszteri
kitüntetésben három dolgozó részesült,
míg Zsótér Antal, az Egyesített Szociális
Intézmény igazgatója egy szakmai elismerést, a Köztársasági Érdemkereszt
arany fokozatát vehette át.
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Zöld sarok

Állatok télen

Mikor a fák lombja elkezd hullani és az idôjárás is egyre gyakrabban a télire emlékeztet, egyre több olyan állatot
figyelhetünk meg túráink, utazásaink során, amelyekkel máskor nem, vagy ritkán találkozhatunk.
A közelgô télre hívja fel figyelmünket az elsô darucsapatok megjelenése. Hazánkban nem költ, de ôsszel és tavasszal
sok tízezer példány vonul át a területen. Jellegzetes V-alakban repülnek, mely élén egy tapasztaltabb madár repül.
Légcsövük mellcsontjukban futó kanyarulatának köszönhetôen a darvak krúgatása igen messze elhallatszik. Az
idei, fiatal madarak csipogó, sípoló hangja is igen jellegzetes. Enyhébb teleken több ezer madár áttelelhet: a környék
tarlói gazdag táplálkozó területek, a szegedi Fehér-tó kiváló éjszakázó hely e téli vendégeknek.

Vetési varjú

Vannak olyanok is, mint például a
vetési varjak több tíz, sôt százezres
csapatai, amelyek nem magyarországi,
hanem az észak-, észak-keleti területek kóborló példányai. Ôsztôl egészen
tavaszig szinte szó szerint ellepik a városokat, azok parkjait, a falvakat szegé- Egerészölyvek
lyezô kiserdôket, fasorokat. Ezek kiváló
éjszakázó helyei a napközben a tarlókon, károkat okozhat a mezôgazdaságban.
vetéseken szedegetô madaraknak. Ha- A rókák, vadmacskák, vércsék, ölyvek
sonlóan csapatokba verôdnek a hideg elôszeretettel vadásznak rá. Különösen
beálltával az erdei fülesbaglyok is. A megszaporodik az ölyvek (egerészölyv,
30-40 madárból álló csapatot könnyeb- gatyás ölyv) száma ebben az idôszakban.
ben észrevesszük a parkok, közterek Sok, északról érkezô példány kóborol és
fáin, vagy a temetôkben egy fenyôfán. tölti a telet ezen a vidéken. A lombjukat
Olykor már csak azt tudjuk meg, melyik vesztett fákon ülve lesnek zsákmányukra
fán éjszakáztak, hiszen a baglyokra jel- az utak mellett, a vasúti töltések menlemzô emészthetetlen anyagokból (szôr, tén. Könnyen észrevehetô, testes madár,
csontok, fogak, toll, stb.) álló „köpetek” gyakran sasnak titulálják ôket. Télen, ha
sokasága árulkodik. Amíg tavasszal és nem tud élô állatot elejteni, dögöt is eszik.
A Tisza partján járva már messzirôl
nyáron párokban vannak, s a lakott területtôl távolabb vadásznak, télen a házak megpillanthatjuk a hatalmas bütykös
közt tanyázó verebeket tizedelik, s azok hattyú hófehér vagy barnás egyedeit.
jelentik számukra az egyik leggyakoribb A környékbeli bánya- és halastavakon
táplálékot. Sok ragadozónak kedvelt téli
zsákmányállata a hideg idôszakban is
aktív mezei pocok. A hó alatt is készít
járatokat, és jön a felszínre. Jelentôs

Mezei pocok

Bütykös hattyú

költenek, de télen megjelennek a folyó
forgalmasabb, akár városi szakaszain
is. Hamar megtanulják, hogy a nézelôdô
járókelôktôl eleséget kapnak, sôt gyakran erôszakosak, rámenôsek. Közelbe
jönnek, de egy-egy hirtelen mozdulatra
hevesen támadhatnak, ezért jobb velük
vigyázni! Fôként a gúnárral, amely a csôre tövén látható jól fejlett „bütyökrôl” és
erôs testalkatáról ismerhetô fel. A fiatal
madarak még barnásszürkék, csak az
idôsebb, többéves egyedek a hófehérek.
A folyóink téli hala a menyhal. Mint
minden nagyobb hazai folyóban, így a
Tisza csongrád megyei szakaszán is él.
Igen rejtett életû, igen keveset tudunk

Egerészölyv

róla. Nyáron téli álmot alszik, szinte eltûnik a folyókból, de ahogy beköszönt
az ôsz, egyre többször felröppen a hír a
menyhalak megjelenésérôl. Kifejezetten
a hideg vizet kedveli, s elôszeretettel
vadászik kishalakra a kövezéseken és
a homokpadokon egyaránt. Nem tartják
szép halnak, kimondottan „békafejû”, de
mintázata és színe igazi mestermunka.
Miután állománya az utóbbi években igen

lecsökkent, ezért a 20 centiméternél kisebb példányait nem szabad megtartani.
Termetesebb példányaiból igazi halcsemege készíthetô az ünnepi asztalra. A
tokfélék közé tartozik, tengeri rokonának
májából készül a csukamájolaj.
Kosznai Norbert
Fotók: Kosznai Norbert,
Kovács Péter

Menyhal

Közlekedés

Közlekedés hóban, jégen
Ha az autót vál asztjuk…

Amikor havas, jeges téli idô köszönt ránk, sok autós dönt más közlekedési eszköz mellett. A legtöbben azonban
maradnak a gépkocsinál, bízva a jármûben, és önnön képességeikben. A téli útviszonyok ugyanakkor fokozott felkészültséget és figyelmet követelnek.
Amennyiben reggelre autónkat hó,
és jég lepi el, elsô a takarítás. Az ablakokról teljesen kaparjuk le a havat és
a jeget, tisztítsuk meg a lámpákat, az
irányjelzôket, a rendszámot, a tükröket, az ablaktörlô lapátokat. Utóbbiakkal
ügyeljünk, mert ha odafagytak a szélvédôhöz, a gumi egy óvatlan mozdulattól
le is szakadhat. Az esetleg befagyott
zárat feloldó sprayt soha ne az autóban
tartsuk! Tüntessük el a havat a tetôrôl,
a motorházról és a csomagtartóról is,
mert egyrészt a menetszél a mögöttünk
közlekedôre hordhatja a havat, másrészt
fékezéskor a tetôrôl a szélvédôre csúsz-

hat belôle, ami korlátozza a látóterünket.
Kellemetlen perceket okozhat a belülrôl
képzôdô pára is, amíg ez el nem tûnik,
ne induljunk útnak.
A szakemberek általánosságban azt
javasolják, hogy kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat, az erôs gázadást
vagy fékezést, kanyarokban a szokásosnál jobban csökkentsük a sebességet. A
megcsúszott autó fölötti uralom visszaszerzése nem könnyû feladat, ilyenkor
a kapkodás segít legkevésbé. Vannak
már speciális tanpályák, ahol begyakorolhatók a szükséges mozdulatok. Folyamatosan figyeljük az útburkolatot,

bármilyen színváltozás veszélyt jelezhet.
Óvatosan teszteljük az autó tapadását,
és mindig tartsunk a megszokottnál
akár három-négyszer nagyobb követési
távolságot.
Hazánkban ritkán van szükség hóláncra. Ha viszont külföldre indulunk,

ne felejtsünk el tájékozódni az ottani
szabályokról, mert a hólánc hiánya néhol komoly büntetéshez vezethet. Saját
biztonságunk érdekében se induljunk
el hegyvidékre hólánc nélkül, vagy úgy,
hogy fogalmunk sincs, miként kell azt
fölszerelni.
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Az ötödik helyen is telelhetnek
a dorozsmai lányok
A tabella állása:
Hely. Csapat

A vártnál is jobban szerepel az ôszi szezonban a Szeged-Dorozsma-Algyô KSE NB I B-s nôi kézilabdacsapata. Dankó
Ervin együttese a 12. forduló után az ötödik helyen áll a Keleti csoportban. A klub az elmúlt idényben a hetedikként
zárt, de a nyári szünetben több kulcsjátékos is távozott.
- Nem voltunk könnyû helyzetben a szezon elôtt, hiszen meghatározó embereket
kellett pótolnunk – mondta lapunknak
Dankó Ervin vezetôedzô. A vezetôséggel
közösen úgy döntöttünk, hogy a keretet a
saját utánpótlásunkból töltjük fel. Igazából
nem tudtuk, hogy mire számítsunk, hiszen
az volt a kérdés, hogyan birkóznak meg
a fiatalok a másodosztállyal.
A klub tíz pontot tervezett az elsô félévre, ezt azonban már jócskán sikerült

túlszárnyalni. A Dorozsma hat gyôzel- köszönhetô, hogy ilyen eredményes eddig
met aratott, három döntetlent játszott és az idényünk. Az FTC II. elleni fôvárosi
csak három alkalommal kapott ki. Egy döntetlent és a Gyulán aratott 34-29-es
meccsel az ôszi zárás elôtt a lányok már gyôzelmünket nagyon értékesnek tartom,
de a lányok büszkék lehetnek az Orosháza
tizenöt pontot gyûjtöttek.
- Ilyen kezdésre senki nem számított – legyôzésére is (35-29).
A Szeged-Dorozsma-Algyô KSE keteszi hozzá Dankó Ervin, aki az élvonalbeli HNKC edzôje is már néhány hete. A retének többmint a felét 20 évesnél is
csapat a vártnál is hamarabb összeállt, a fiatalabb játékosok alkotják. Mellettük
fiatalok hamar felvették a ritmust. Nagyon azonban van néhány rutinosabb kézigyorsan és lendületesen játszunk, ennek labdázó is. A kapus, Dobó Mónika 26

1.

Bugyi SE - Újbuda

22

2.

Hajdúnánás Termál SC

18

3.

Gyöngyösi FKK

17

4.

Fôgáz-Gázmûvek MTE

16

5.

Szeged-Dorozsma-Algyô KSE

15

6.

FTC II.

13

7.

Ferbonex-Gyulai SE

13

8.

Bôcs KSC

12

9.

Pénzügyôr-Spartacus SE

12

10.

Orosháza-Gyopárosfürdô KSC

10
9

11.

Csömör KSK

12.

Csorvási SK

6

13.

Inárcs-Örkény KC

5

14.

Tököl KSK

4

éves kora ellenére már a csapat idôsebb
játékosai közé tartozik. Az ô teljesítményét külön kiemelte a vezetôedzô:
- Móni az ôsszel végig nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Neki is
köszönhetô többek között, hogy ilyen elôkelô helyen állunk a bajnokságban. A
Spartacus elleni találkozón nem léphetett
pályára fogmûtétje miatt, és ez sajnos meg
is látszott az eredményen. Mindenkinek
voltak jó meccsei az együttesbôl, de két
játékost még név szerint megemlítenék. Dobó Andrea és Szögi Tímea is húzóemberek
voltak, gólerôsen és jól is játszottak. A
junior válogatott Szögi Timi innen igazolt az NB I-es Békéscsabához, de kettôs
játékengedéllyel nálunk is pályára léphet
az idén is, vele sokat erôsödtünk.
Szögi 55 góllal, Dobó A. pedig 34 találattal járult hozzá az eddigi szerepléshez,
de Varga Dóra is büszke lehet az 56 szer-

A nôi kézilabdacsapat

Pont

zett góljára. A tavaszi folytatásra egyelôre még nem gondolnak, de az ötödik
hely megtartása nagy bravúr lenne. Az
Újbuda kimagaslik a bajnokságból, de
a közvetlenül mögötte helyezkedô hét
együttes nagyjából hasonló játékerôt
képvisel. Sok függ majd attól, hogy a
sérülések mennyire kerülik el a csapatot,
valamint hogy sikerül-e együtt tartani
a társaságot. A fiatalok teljesítménye
ugyanis egy-két együttes érdeklôdését
már felkeltette. Tavaly Márton Enikô (19)
igazolt az élvonalbeli Hódmezôvásárhelyhez. Amennyiben a Szeged KKSE
megtudja ismételni az ôszi teljesítményét
a szezon második felében is, akkor az
sem kizárt, hogy ismét a dobogó közelébe ér. Legutóbb két éve már sikerült
ez a bravúr. A 2007/2008-as idényben
a lányok bronzérmet szereztek a Keleti
csoportban.

Kézilabda

Akár az elsô tízbe is odaérhet
a Dorozsma
Az NB I B csoportos férfi bajnokságban
tavaly az utolsó fordulókban dôlt el, hogy
a Tisza Volán II-Dorozsma nem esik ki
a másodosztályból. A vezetôség az idei
szezonban is a biztos bennmaradást
tûzte ki célul.
A csapatban egy játékos dolgozik a
sport mellett, a többiek tisza volánosok
vagy pedig az ifibôl éppen kiöregedett
fiatalok. A keretet böngészgetve sok ismerôs nevet találhatunk. Kiss Olivér
korábban szerepelt a Pick Szegedben,
de védett az izlandi bajnokságban is.
Farkas József és Gyuris Patrik jelenleg
is tagja a Pick bô keretének, míg a 17

esztendôs Kupcsik Bálint szeptemberben
mutatkozhatott be az élvonalban.
Ebben az évben a csapat nagyjából
megfelelt az elvárásoknak, bár a fiúk
több nyerhetô meccset veszítettek el.
- Az ôsszel jó néhány olyan mérkôzésünk
volt, amelyet egy vagy két góllal kaptunk
ki - meséli Bartók Csaba, a csapat vezetôedzôje. A Keleti csoportban idegenben
nagyon nehéz nyerni, mi is szembesültünk
már azzal, hogy erôsen lejtett a hazai pálya. Emiatt több értékes pontot veszítettünk
el. Békésen és Hajdúböszörményben is volt
esélyünk a pontszerzésre, a szünetben
még döntetlenre álltunk. Ennek ellenére a

A tabella állása 12. forduló után:
Hely. Csapat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DKC-Miskolc
Orosháza
Kiskunfélegyháza
Békés
Nyíregyháza
Dabas
Cegléd
Törökszentmiklós
Tisza Volán II –Dorozsma
Balassagyarmat
Hajdúböszörmény
Ózd
Csömör
Kalocsa

Pont
20
19
18
17
16
16
11
11
8
8
8
7
6
1

A férfi kézilabdacsapat

tavalyi szerepléshez képest a játékunkon igen szerény körülmények között mûkölátszik a fejlôdés. Az eredmények nem dünk, de a szakmai érveket figyelembe
rosszak, de akkor leszek majd igazán véve ez volt a legjobb döntés. Az, hogy a
elégedett, ha ezeket a tényleg hozható fiatalok végre felnôttek között játszhatnak,
ez a fejlôdésüket szolgálja. A nyáron a
meccseket meg is nyerjük.
Az együttes négy gyôzelem mellett felkészülési idôszakban két NB I-es csanyolc vereséget szenvedett, így jelenleg pattal is játszottunk. A Pick Szegedtôl és
a 9. helyen áll a Keleti csoportban. A a Kecskeméttôl is kikaptunk többmint tíz
fiataloknak azonban mindenképpen jót góllal, de a fiúk nem vallottak szégyent.
tesz, hogy a felnôtt mezônyben szerepel- Amíg erôvel bírtuk, addig szoros meccset
hetnek. Az NB I-es ifi és az élvonalbeli tudtunk játszani velük.
A Tisza Volán II. - Dorozsma tavasszal a
bajnokság között hatalmas a különbség,
éppen ezért a fejlôdésük szempontjából közvetlen riválisaival majd hazai pályán
játszhat, így még az ôszi teljesítményt is
hasznos az NB I B.
- Amikor tavaly elôtt a dorozsmai ön- könnyen túlszárnyalhatná a csapat. Egy
kormányzat megvonta a pénzt a férfi jó szerepléssel 20-22 pontot is gyûjthetszakágtól, akkor a Tisza Volán nyújtott nek Bartók Csaba tanítványai a szezon
segítô kezet a klubnak - teszi hozzá Bar- végére. Ez azt jelentené, hogy a volánotók Csaba. Ez anyagi szempontból egy sok biztosan az elsô tízben végeznének
igen merész döntés volt, hiszen most is az NB I B-ben.
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Értékeink

Üllési Alkotóház
Üllés község közel fél évszázados múltra visszatekintô népmûvészeti hagyományôrzését, a kézmûves mesterségek
gyakorlását a 2001. áprilisában megnyitott Alkotóház mára már szervezett
keretek között biztosítja. Itt - megôrizvén
az alföldi homoki kultúra sajátos népi
mesterségeit és mindazokat az értékeket,
szokásokat, melyeket szüleink, nagyszüleink hagytak ránk - heti rendszerességgel szakemberek és helyi alkotók
tartanak foglalkozásokat. A település a
Homokháti Kistérségben jelentôs szerepet tölt be a hagyományôrzés, hagyo-

mánytisztelet megvalósításában. Évente
alkotótábort szerveznek, melyet nemcsak
a régióból, de az ország más tájairól is
érkezô látogatók nagy érdeklôdéssel
fogadnak. Településszintû rendezvényeken, jeles falusi ünnepek alkalmával az
Alkotóház a község nagy érdeklôdéssel
látogatott helyszíne. Az itt folyó munka
nem csak az Üllésen élô generációk, de az
ország más területeirôl idelátogató népmûvészeti csoportok, vendégek számára
is a helyi közösségi élet színtereként ad
képet a hagyományok, a népmûvészet
értékeinek tiszteletérôl.
Az alkotóház 3 helyiségében zajlik az
alkotómunka, míg a másik 2 helyiséget
az állandó kiállítás tárgyaival, régi berendezési tárgyakkal rendeztük be.
Az alkotóházban folyó tevékenység
sikerei közé sorolható, hogy az alkotók
2001-ben az Agrárkamara által rendezett Nemzetközi kiállításon megyei
elismerést kaptak. Az elmúlt években
többször is részt vettek a „Tisza-Maros
Nemzetközi Kézmûves Szakkiállítás és
Vásáron”, továbbá rendszeres résztvevôi
a Csongrád Megyei Mûvelôdési Központ
által szervezett területi, megyei minôsítéseknek, zsûrizéseknek. 2005. évben a
megalkotott tárgyakból, termékekbôl a
régiót átfogó tájoltatást szerveztek. 2007.

évben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara több alkotó munkáját „Magyar
Kézmûves Remek” címmel ismerte el.
Az Alkotóház udvara szépen füvesített,
esztétikus, szabadtéri kiállításokra is
lehetôséget ad. Kialakításában fokozott
körültekintéssel figyeltek arra, hogy az
stílusában az Alkotóházzal jól harmonizáljon és tükrözze az annak kapuin
belül folyó tevékenység küldetését. Az
udvart közel 80 fô befogadására alkalmas, fából készült, nyitott szabadtéri
foglalkoztató, falu kemence, gémeskút,
köcsögfa színesíti.

Településfejlesztés

Energetikai pályázat
Zsombón
Zsombó Önkormányzata 88 millió zású Magyar Fejlesztési Banki hitel. A
forint értékû felújítást végez közintézmé- hitelt az energetikai korszerûsítés által
nyein. A munkálatok anyagi fedezetét a elért közüzemi díj (gáz, villany) csökkeKörnyezet és Energia Operatív Program nésébôl fedezi majd az önkormányzat. A
keretében meghirdetett „Energetikai ha- tervek szerint a 10 éves hiteltörlesztési
tékonyság fokozása” pályázati felhívásra idôn belül megtérül a beruházás és meg- pesten az Energia Központ Kft. székhelyén. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési
benyújtott „Zsombó Község Közintéz- takarítást is eredményez.
A beruházás eredményeként a közin- eljárás szeptemberben lezárult. A közbeményeinek energetikai korszerûsítése,
valamint megújuló energia hasznosítása” tézményekben nap mint nap jelenlévôk szerzési eljáráson nyertes szegedi Elek-sz
munka és tanulási körülményei javulnak, 1997 Kft. helyi vállalkozók bevonásával
címû pályázat teremtette meg.
Gyuris Zsolt polgármester elmondta hasonlóan a két évvel ezelôtt elvégzett októberben megkezdte a munkát. A kiaz óvoda, az iskola, a közösségi ház, az világításkorszerûsítéshez. Ezenkívül a vitelezés a közintézmények mûködése
egészségház és a polgármesteri hivatal gazdaságosabb üzemeltetés miatt csök- közben folyik. A kritikus munkálatokat
korszerûtlen nyílászáróit kicserélik, az kennek az önkormányzat mûködési költ- a tanítási szünetekben és hétvégén végépületek homlokzatainak nagy részét hô- ségei, járulékos elôny még hogy javul a zik. Az óvoda és az iskola hôszigetelése,
szigetelik, az óvodán egy napkollektoros településkép a megújult homlokzatoknak nyílászáró cseréje majdnem teljesen kész,
valamint végeztek az egészségház nyírendszert építenek ki és korszerûsítik a köszönhetôen.
A támogatási szerzôdés aláírására lászáróinak cseréjével is. A munkálatok
fûtést. A 88 millió forint fele pályázati
támogatás, másik fele kedvezô kamato- 2009. augusztus 17-én került sor Buda- befejezési határideje 2010. március 31.

Mákos guba
Még a századforduló utáni elsô évtizedekben abban a hiszemben sütöttek
gubát karácsonyra, hogy a sokszemû
mák sok szerencsét, sok pénzt hoz az új
esztendôben. Ma már egész évben készítjük ezt az isteni magyar desszertet. Így
karácsony elôtt ezért is esett a választás
erre az ételre. De nem csak egy, hanem
egyszerre 4 receptet is megosztunk az
olvasókkal.

Klasszikus mákos guba
Hozzávalók:
- 6 nagyobb kifli
- 1 liter tej
- 3 tojás
- 15 dkg darált mák
- 8 dkg cukor
- 5 dkg porcukor
A kifliket hagyjuk egy kicsit megszikkadni, a tejet felmelegítjük. A tojások
sárgáját kikeverjük a cukorral és hozzá
adjuk a tejhez, azonban nem szabad
hagyni felfôni!
Ezt követôen belekeverjük a vaníliás
cukrot is. A mákot közben elkeverjük
a porcukorral. Majd kivajazunk egy jénai tálat.
A kifliket felkarikázzuk és a tál aljára
rétegezzük, majd meglocsoljuk a tejes
keverékkel és rászórjuk a mákot. Ezt
addig kell folytatni, míg el nem fogynak az alkotórészek. Utána a tálat egy
elômelegített sütôbe tesszük és közepes
lángon 25 percig sütjük.
Tojáshabos mákos guba
Készíthetünk kívül ropogós, belül krémes tojáshabot a guba tetejére. Ehhez
három tojásfehérjét két evôkanál porcukorral kemény, fényes habbá verünk.
Ha a jénaiba rétegeztük a kifliket, meglocsoltuk a vaníliás tejjel és megszórtuk
a mákkal, akkor vonjuk be az egészet a
tojáshabbal. Utána a tálat forró sütôbe
toljuk, és addig sütjük, amíg a tojáshab
nagyon picit barna nem lesz.

Mákos guba vaníliasodóval
Hozzávalók:
- 6 nagyobb kifli
- 1/2 liter tej
- 15 dkg darált mák
- 10 dkg porcukor
A vaníliasodóhoz
- 2 tojás sárgája
- 3 evôkanál cukor
- ½ liter tej
- 1 csomag vaníliás cukor
A kiflit felvágjuk és beleáztatjuk a fele
cukorral elkevert tejbe, majd lecsepegtetjük kicsit és összekeverjük a cukros
mákkal. A vaníliasodóhoz kikeverjük
a tojássárgáját a cukorral és a vaníliás
cukorral. Ha a cukor már elkeveredett
és egy kicsit habos, akkor adjuk hozzá a
lisztet és a tejet, majd gôz fölött sûrítsük
be. Ezzel az öntettel lehet kínálni a gubát.
A sima mákos guba sok mindennel
megbolondítható, például meggybefôttel, almakompóttal, de érdekes lehet,
ha kandírozott narancshéjjal és cukros
szirupban felfôzött narancsszeletekkel
kínáljuk.
Mézes-fûszeres guba
Hozzávalók:
- 8 kifli
- 6 dl tej
- 5 dkg vaj
- 15 dkg mák
- 1 citrom héja
- 10 dkg porcukor
- 3 evôkanál méz
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 mokkáskanál ôrölt szegfûszeg
A kifliket felkarikázzuk. A tejet felmelegítjük, majd beleadagoljuk a vajat
és a vaníliás cukrot. A kifli karikákat
beletesszük egy kivajazott jénai tálba,
leöntjük vajas-tejes keverékkel, majd
mézzel. A mákot megdaráljuk, összekeverjük porcukorral, szegfûszeggel és a
reszelt citromhéjjal. Az egészet betoljuk
a forró sütôbe és 20-25 percig sütjük.

Mások írták

Pályázaton nyert 33 millióból újul
meg Kübekháza fôtere
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett, az
Európai Unió és a Magyar Állam által
támogatott „Falumegújítás és Falufejlesztés” jogcímre nyújtotta be pályázatát még ez év január elején Kübekháza
Önkormányzata. A közelmúltban kapott
értesítést a polgármester, amelyben jelez-

ték számára, hogy sikeres pályázatuknak
köszönhetôen 33.324.003 Ft-ot nyertek
el a falu fôterének rekonstrukciójára. A
fejlesztés keretében elbontják a jelenlegi légvezetékes elektromos hálózatot és
helyette földkábelest építenek ki. A fa
villanyoszlopokat az eklektikus tér arculatához illô öntöttvas kandeláberekre,
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energiatakarékos és nagyobb fényerôt A beruházás megkezdése
biztosító izzókra cserélik. A kandeláberek függ a közbeszerzési eljárás
közül az út mentén 26 pásztorbot-jellegût, lefolytatásának, valamint a
a tér belsô részein további 17 álló kande- DÉMÁSZ-szal történô egyezlábert építenek ki. A fejlesztés részeként tetések idôtartamától. A bea téren a kandeláberek stílusával azonos ruházás az önkormányzat szá30 kukát, 24 padot, 2 kerékpártárolót mításai szerint leghamarabb
és 6 lánctartó spollert is elhelyeznek. jövô ôszre valósulhat meg.
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