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Kistérség települései

Bemutatkoznak a települések: Szatymaz
Az ôszibarackjáról híres Szatymaz logisztikai szempontból kiváló fekvésû
település a szegedi kistérségben. Ezt szeretné kihasználni Kormányos László
polgármester is. A közel 4800 lelket számláló község vezetôjétôl megtudtuk,
hogy az idei esztendôben a költségvetésük felét különbözô fejlesztésekre és
korszerûsítésekre fordítják.

Kormányos László polgármester

A Szegedtôl 12 kilométerre fekvô, közel 4800 lelket számláló Szatymazon a
2011-es költségvetési koncepció szerint
a 605 millió forintos büdzsébôl 308 millió forintot fordítanak különbözô fejlesztésekre, korszerûsítésekre. Kormányos
László 2006 óta áll a település élén. A
39 éves polgármester 1998 és 2002 között az önkormányzat mezôgazdasági
bizottságának külsô tagja volt, majd
2002 és 2006 között alpolgármesterként tevékenykedett a községházán.
A település területe 5370 hektár,
amelybôl 175 hektár a belterület.
A lakosság fele-fele arányban él
bel-, illetve külterületen. Kormányos László hangsúlyozta: a
Szeged környéki települések közül Szatymazon van a legtöbb
zártkert. A falu lakosságszáma
egy év alatt 150 fôvel növekedett. A polgármester a település múltját bemutatva
elmondta, mindig jó volt
Szatymaz megközelíthetôsége, logisztikai
szempontból kedvezô fekvésû a község.
A 18-19. században Szatymazon

át vezetett az ország egyik legjelentôsebb útvonala a fôvárosból Szegedre, majd tovább dél felé. Ezt nevezték
nagy postaútnak. Ékes bizonyíték erre a Postakocsi csárda. A Szeged és
Félegyháza közötti vasúti közlekedés
1854-es megindulásával még inkább
felértékelôdött a település helyzete. A
szatymazi szôlôhegyeken – merthogy az
ôszibarack elôtt itt komoly szôlômûvelés
folyt, ami végül egy hatalmas filoxérajárvánnyal ért véget, ami kipusztította
a szôlôt – Szeged elöljáróinak, virilis- aranykor a hatvanas évek vége, a hettáinak (legnagyobb adófizetôinek) volt venes évek eleje volt – mondta Kormábirtoka. A nagyobb városi birtokosok nyos László.
A helybeliek ápolják a hagyományokat,
szôleikben kúria jellegû, négy-öt szobás házakat építettek, ahová a jó idô hiszen – a falunappal összekötve – imbeköszöntével kiköltözött a család. Írta máron 18 éve rendeznek ôszibarack-feszis az akkori újság, hogy „a nagyobbára tivált minden július második hétvégtisztségviselôkbôl, kereskedôkbôl és éjén, március utolsó hétvégéjén pedig
birtokosokból álló szegedi közönség a Barackvirág Napokat rendezik meg,
a szatymazi homokon nyaral.” Hívták szakmai elôadásokkal és metszési beezt szatymazolásnak is. Volt itt birtoka mutatóval. Kiemelkedô esemény a teleMóra Ferencnek, Pálfy György polgár- pülés életében a 2007 óta megrendezett
mesternek, Reizner János múzeum- repülônap is, amelyen mindig több ezren
igazgatónak, valamint Zsótér Andor vesznek részt, s amire az Alföld minden
földbirtokos-kereskedônek. Utóbbinak részébôl érkeznek vendégek. A május
nagyon híresek voltak a szatymazi fo- végi rendezvényt összekötik a gyermekgadásai, melyen megjelentek a korabeli nappal és a pörköltfôzôversennyel, így
mûvészvilág és politika képviselôi. a kicsiknek és nagyoknak egyaránt
A szegedi és kolozsvári színtársu- kellemes kikapcsolódást nyújtanak a
lat tagjai például a nyár egy részét kulturális és gasztronómiai programok.
mindig Szatymazon, Zsótér Andor A turisztika kiemelkedô jelentôségû a
szôlôbirtokán töltötték, akárcsak falu életében. A vendégéjszakák száma
a gyerek Dankó Pista, mint kezdô a környékben Szatymazon a legmaga„kutyuprímás”. Az ôszibarack ter- sabb. Egyre többen keresik fel a község
mesztést a Frank család honosí- határában elterülô Fehér-tavat és az ott
totta meg az elsô világháború található kilátót, valamint a Kiskunsági
után Szatymazon és környé- Nemzeti Park élôvilágából ízelítôt adó
kén. Az ötvenes évektôl bemutatóházat. A beruházásokról szólva
exportcikk lett az ôsziba- a polgármester elmondta, hogy korábrack, amelyet egyaránt ban soha annyi lehetôsége nem volt az
szállítottak keletre és önkormányzatnak fejlesztésekre, mint
nyugatra. Volt úgy, 2006 és 2010 között, hiszen a Nemzeti
hogy egy nap 25- Fejlesztési Tervvel kinyíltak a kapuk.
A kilencvenes évek elején Szatymaz
30 vagon barackot
is vittek. Az – Zsombóval együtt – éltelepülésnek
számított a szegedi kistérségben, de
utána kissé visszaesett a fejlôdésben. Az
uniós pályázati források viszont komoly
lehetôséget biztosítottak, biztosítanak
arra, hogy a település behozza lemaradását. Ennek megfelelôen 2006-ban
és 2007-ben megfogalmaztuk a célokat,
elôkészítettük a pályázatokat, s 2008ban már indulhattak az elsô projektek.
Két háziorvosi körzet van Szatymazon.
Az egyik rendelôt még 2005-ben megvásárolta és felújította az ott praktizáló
orvos. A másik rendelôt az „Egészségház
korszerûsítése és fertôzôváró kialakítása” projektünk keretében újítottuk fel
pályázati pénzbôl. A beruházás össz-

költsége közel 33 millió forint volt, 10
százalék önerôt az önkormányzat biztosított, további 11 millió forint uniós
forrásból pedig akadálymentesítettük
az épületet. A mûvelôdési ház – ahol
az e-Magyarország Pont fejlesztése 1
millióba került – mellett 14 parkolót alakítottunk ki összesen 6 millió forintból,
és a Szolgáltatóházat is felújítottuk 8,5
millió forintból. A Rózsa utca burkolatát,
a Kossuth és az Ady utca közötti szakaszon, 14 millió forintból újítottuk fel.
Szatymazon a belterületi utcák alig több
mint fele, 57 százaléka aszfaltozott. Ezen
az arányon mindenképpen változtatni
akarunk, s a még 5,6 kilométer földes
utat szeretnénk szilárd burkolattal ellátni a jövôben. Az iskola és az óvoda
2007 óta kistérségi fenntartásban mûködik. Az elôbbibe jelenleg közel 300,
az utóbbiba mintegy 150 gyermek jár.
Az iskola felújítása (vizesblokk-rekonstrukció, padlócsere, tetôtér-beépítés) és
akadálymentesítése (lift beszerelése) 90
millió forintba került, 10 százalék önerôt
az önkormányzat biztosított. A falu
köz pont i
parkjának fejleszt é -

millió forintot a szociális központ bôvítésére és akadálymentesítésére, valamint
egy kisbusz beszerzésére és informatikai fejlesztésre. A belterületi csapadékvíz-elvezetô rendszer korszerûsítése és
új szakaszok építése ôsszel kezdôdött
el. A projektre közel 72 millió forintot
nyertünk, amihez 8 millió forint saját
erôt tettünk hozzá. A munkával, mely
2,6 kilométer hosszú szakaszon folyik,
áprilisra végeznek. A mûvelôdési ház
bôvítésére 54 millió forintot nyert az
önkormányzat, amit 11 millióval egészít ki. E projekt során új épületrészt
alakítanak ki, bôvítik a könyvtárat,
akadálymentesítik a vizesblokkot, új
fôbejáratot és egy információs pultot
alakítanak ki, felújítják a konditermet,
cserélik a nagyterem padozatát – mondta Kormányos László.
Megtudtuk: új bölcsôde építésére 148
millió forintot, az óvoda bôvítésére pedig 18 milliót nyertek. Ezek a munkák
jelenleg közbeszerzés alatt állnak. A
bölcsôdét jövôre adják át. Elbírálás alatt
van az iskola és a tornaterem hôszigetelésére és nyílászárócseréjére, valamint
a fedett kerékpártárolóra beadott
pályázat. E két beruházás
összér -

sére (díszkivilágítás, díszburkolat,
utcabútorok, parkosítás) 22 millió forintot nyertünk, amihez hozzátettünk
6,2 millió forintot. Ez a projekt nyáron
fejezôdött be. A plébánia templomkertjének rendbehozatala (sétautak, díszkivilágítás, utcabútorok) közel 7 millió
forintba került. Itt 100 százalékos volt a
támogatás. A szociális alapellátás szintén a kistérség fenntartásában mûködik.
Ennek megfelelôen a kistérség koordinálásával pályáztunk és nyertünk
közel 57

téke meghaladja a 100 millió forintot.
Szatymaz Sándorfalvával közösen valósítja meg a szennyvízcsatornázást,
amelynek költsége közel 5 milliárd
forint. A második körös döntést napokon
belül meghozzák, s nyáron indulhat a
kivitelezés. A csatornázási munkálatokkal várhatóan két év alatt végeznek.
Kormányos László fontosnak tartja, hogy
Szatymaz – éppen logisztikai helyzete
miatt – újra éltelepülés legyen a szegedi
kistérségben.
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Tátrák költöznek
a hármasra

Mozgalmas hetek után indulhat az utasforgalom
a felújított villamosvonalon.

Kisebb munkálatok még hátra vannak a Kálvária sugárúton, de a forgalom
január 19-én megindulhatott és újra utazhatnak a szegediek a 3-as tuján.

December végén már a gyeptéglákat tilgyári útnál gond nélkül meg tudott
tették le a Kálvária sugárút belsô szaka- fordulni. Két Tátra villamos is probléma
szán az új sínek közé. A 3-as villamos nélkül végig tudott menni a vonalon, ez
vonalának felújítása során erre a sza- azt jelenti, hogy a mûszaki átadást meg
kaszra igazi kuriózumot álmodtak meg tudtuk kezdeni, 30 napja van a kivitelea tervezôk. A megoldás Magyarországon zônek, hogy elkészítsen minden munkát,
egyedülálló: korábban, kísérleti jelleggel, a hiánypótlásokat végre hajtsa-újságolta
csak Budapesten alkalmaztak hasonlót. egy nappal a sikeres próbajáratot köveA talajban automata öntözôrendszer van, tôen Csanádi Zoltán projektigazgató. A
ami közvetlenül a fû gyökereihez juttatja Moszkvai körúti keresztezôdésnél és a
majd a vizet - tudtuk meg a részleteket a Veresács utcai körforgalomnál is ekkor
füves vágányzónáról Csanádi Zoltántól még dolgoztak a megállók építésénél,
a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. de ezek a munkák nem akadályozták a
projektigazgatójától. A munkák befeje- próbajárat elindítását. A Kálvária sugárút
zésével lezárult az építkezés a Kálvária külsô szakaszán is több ponton zajlott
sugárútnak ezen a szakaszán; az autósok az építkezés, a legtöbben a Textilgyári
a hónap végére ismét a korábbi rend sze- deltaforduló befejezésén fáradoztak. A
rint mind két irányban közlekedhettek. Fonógyári végállomásnál is látható volt,
A Kálvária térnél elkészült a Veresács hogy lesz még munkája a kivitelezônek: a
utcai körforgalom, a csomóponttól dup- sínpálya helyén ekkor jégpálya húzódott.
lázott zúzott köves vágányzóna halad a Úgy tervezzük, hogy január 5 és 15-e
II-es Kórház felé. A Vásárhelyi Pál utcai között már utasokkal is megindulhat a
keresztezôdés után a Textilgyári útnál forgalom a 3-as villamos vonalán - bizais már csak apróbb munkálatokat kellett kodott az évvége elôtt néhány nappal a
elvégezni az új deltaforduló építésénél. projektigazgató.
Az újév elsô hetében aztán konkrét
December 28-án késô délután végiggördült az elsô Tátra-típusú villamos a idôpontot is megjelöltek az utasforgafelújított vonalon. A szerelvény a Tex- lom elindítására. Január 10-én és 11-én

történik az SZKT munkatársainak oktatása, ha az sikeres lesz, akkor jövô
hét szerdától, vagyis január 12-étôl tud
indulni a menetrend szerinti forgalom
a 3-as villamos vonalán a Textilgyári
úti fordulóig; onnan egyelôre továbbra is pótló autóbuszok szállítják majd
az utasokat – számolt be a tervekrôl
Csanádi Zoltán. A Textilgyári úti fordulónál az útátvezetést kell megoldani
ahhoz, hogy újra villamosok szállíthassák az utasokat a felújított vonalon. A
projektigazgatótól azt is megtudtuk, a
Fonógyári úti végállomásnál a forduló
és a megállóhelyek építését a mûszaki
átadás végére, vagyis január 27-ére kell
befejeznie a kivitelezônek.
A hét végére aztán kiderült: mégsem
kezdôdhet el a villamosvezetôk oktatása a vonalon. Biztonsági okokból a
szakemberek úgy döntöttek, egy felsôvezeték-tartó oszlopot át kell helyezni,
az új alapnak pedig megfelelô kötési idô
kell, hogy tudja tartani az oszlopot, így
a szegedieknek még egy hetet várniuk
kell arra, hogy ismét villamosozhassanak a Dugonics tértôl. Lapzártánkig azt
az információt kaptuk, hogy egy hetet
csúszik az utasforgalom elindítása, így
január 19-étôl állnak üzembe a Tátrák
a felújított, modernizált 3-as villamos
vonalán.
Január 14-én az SZKT összes jármûtípusa próbajárat keretében bejárta a

Dugonics tér és a Vadaspark között az
elkészült pályát, a szakemberek a próbajáratot sikeresnek minôsítették, így
január 19-én elindulhatott a villamosforgalom Tarján és Vadaspark között. Az

elkövetkezô napokban a vonal mentén
még kisebb javítási, területrendezési
munkálatok végez a kivitelezô, azonban
ez a villamosközlekedést nem zavarja
majd.

Oktatás

A táblakréta alkonya
Informatikai „robbanás” az iskolákban
Még néhány évvel ezelôtt sem sokan gondolták volna, hogy a csikorgó-poroló kréta, a nedves spongya, meg a zöld tábla hamarosan a múlté lesz. Nem
is elsôsorban a filctollas, hanem az interaktív táblák térhódítása miatt. Bár
egy ilyen berendezés ára horribilis, számuk a következô egy évben örvendetesen megnô a megyeszékhely és a kistérség oktatási intézményeiben.

Úri huncutságnak gondolni az interaktív táblát dôreség lenne. Ahol már
mûködik ilyen, ott pedagógus és diák
számára is új távlatok nyílnak. A számítógép-vezérelte tábla csodái kiapadhatatlanok, legyen szó bármilyen tantárgyról.
A tapasztalatok szerint az „okos tábla”
a motiválatlanabb nebulókat is megmozgatja.
A számítógépbôl, projektorból és a
különleges, érintésre mûködô táblából
álló berendezés nagyjából 1 millió forintba kerül, pályázati forrás nélkül a
legtöbb intézmény számára elérhetetlen.

zatok pillanatokon belül megjelennek az
interaktív táblán. A kistérségi intézmény
pedagógusai közül 70 már elvégezte
azt az akkreditált tanfolyamot, melyet
az Eötvösben indítottak az interaktív
tábla megismertetésére más iskolákban
dolgozók számára is.
Intézményi társulásként mûködik
Röszke és Domaszék általános iskolája.
Borbásné Márki Márta, Röszke polgármestere elmondta, ôk is nyertek mintegy
25 millió forintot informatikai fejlesztésre. Náluk is a napokban indul el a
közbeszerzési eljárás, melynek nyomán
az év második felében megérkezhet a
két iskolába összesen 52 iskolai számítógép-csomag és 12 interaktív tábla.
Az eszközök között lesz olyan is, mely
kifejezetten a sajátos nevelési igényû,
például hallássérült gyermekek oktatását segíti.
Nem maradnak ki az informatikai
fejlesztésbôl a szegedi önkormányzat
által mûködtetett oktatási intézmények
A szegedi kistérségi társulás közoktatási sem. A város e célra több mint 508 millió
intézménye 107 milliós pályázati forrást forint vissza nem térítendô támogatást
nyert informatikai korszerûsítésre, mond- nyert – ad rövid összegzést Kardos János,
ja dr. Gera Tibor fôigazgató. Az Eötvös a szegedi polgármesteri hivatal oktatási
gimnáziumban jelenleg 7 interaktív tábla irodájának vezetôje. A pénzbôl várhatóan
mûködik, a többi tagintézményben 1-1. A nyárra 19 általános- és 7 középiskolában
várhatóan tavaszra lezajló közbeszerzési fejlesztik az oktatási informatikai infraeljárás után a kistérségi társulás iskolái struktúrát. Az új berendezések között
mintegy 300 számítógéppel, 50 interak- lesz 904 személyi számítógép, 299 intertív táblával, és egy sor egyéb informatikai aktív tábla, továbbá egyéb informatikai
eszközzel gazdagodnak. Például olyan eszközök és szoftverek, például a már
„szavazógéppel” is, melynek segítségével említett „szavazógépek”, valamint a foa diákok gombnyomással oldhatnak meg gyatékkal élô diákok speciális igényeit
felelet-választós teszteket, és az osztály- kielégítô eszközök.
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Sándorfalva megmenti értékeit

A bölcsôde átadásával megvalósult a 2 milliárdos fejlesztési program
Sándorfalva megmenti értékeit, a minôségre helyezi a hangsúlyt és a bölcsôdéstôl az idôsebb korosztályig mindenkirôl gondoskodik – röviden így
lehet összefoglalni azt a 2 milliárd forint értékû fejlesztési programot, amely
most zárult le, s amivel az önkormányzat megduplázta a város vagyonát.

A felújított bölcsöde

Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ

Az átalakított és kibôvített bölcsôde
január 13-i átadásával befejezôdött az
a 4 éves városfejlesztési program, amit
még 2006-ban hirdetett meg Kakas Béla
polgármester. – Voltak olyanok, akik nem
hitték, hogy végig lehet vinni azt a programot, amelyben az új iskola építésétôl
kezdve a történelmi városközpont rehabilitációján át a Pallavicini-kastély rekonstrukciójáig és az idôsek otthonának
építéséig számtalan fejlesztés, beruházás
szerepelt. A sándorfalviak

bebizonyították, hogy a makettfalvát
emlegetô szirénhangok hamisak voltak – hangsúlyozta a polgármester. Az
önkormányzat 117 millió forint uniós
támogatást nyert a bölcsôde fejlesztésére, amit 19 millió forint saját erôvel
egészített ki. A bölcsôdéhez új épületszárnyat építettek, amelyben két új csoportszobát alakítottak ki a hozzá tartozó
kiszolgáló helyiségekkel, eszközökkel és
berendezésekkel. Az
egészséges

Szociális szolgáltatóház

életmódra nevelés érdekében egy só- idôsek napközi otthonát, azt a csaknem
szobát is létrehoztak. Az új épületszárny 100 millió forintból, anyag- és energiakörnyezettudatos építészeti technikával takarékos technológiával épült komplex
valósult meg: a fûtési és hûtési energiát, szociális szolgáltatóházat, ahol egy hemeleg vizet kondenzációs kazán és nap- lyen található meg az idôsek klubja, a
kollektor biztosítja, mely hosszú távon házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a
energia- és költségtakarékossá teszi az tanyagondnoki szolgálat. Mostantól öttel
épületet. A bôvítéssel az eddigi 25 helyett több idôs embert tudnak itt gondozni.
50 gyermeket tudnak fogadni az európai
– Mindezek a beruházások mutatják,
szintû bölcsôdében. A Széchenyi utcában, hogy az önkormányzat a bölcsôdéstôl az
a régi KTSZ épületében és udvarán ifjú- idôsebb korosztályig mindenkirôl gonsági és civil közösségi teret alakítottak doskodik. A fejlesztésekkel a közoktatás
ki – mintegy 100 millió forintból. A de- és a közmûvelôdés városi rangra emelkecember végén átadott Széchenyi Ifjúsági dett, minôségi ugrást értünk, érhetünk
Közösségi Központ beruházáshoz a város el a kultúrában, a
közel 50 millió forint önrészt biztosított. színvonalas szóBizonyos épületrészeket lebontottak, rakoztatásmásokat felújítottak, átalakítottak és egy ba n. S
vadonatúj épületszárnyat építettek – így a m i
egy 450 négyzetméter alapterületû, korszerû és gyönyörû, többfunkciós ifjúsági
központ jött létre. December közepén
adták át a 200 millió forintból felújított
Pallavicini-kastélyt. A rekonstrukciós
munkálatokat 170 millióval támogatta az unió. A fantasztikus szépségben
pompázó kastélymúzeumban a látogatók megismerkedhetnek a Pallavicini
család története mellett Budai Sándor
citerás hagyatékával is. Január elején
A felújított Pallavicini kastély
adták át a Dózsa György utcában az

még nagyon fontos: a város védi és megmenti értékeit, hiszen olyan épületeket
újítottunk fel, alakítottunk át, amelyek
korábban pusztulásra voltak ítélve. A
rekonstrukcióknál elsôdleges szempont
volt a környezettudatosság, az energiatakarékosság, vagyis a zöld gondolat.
Erre nagy hangsúlyt helyezünk. Hogy
milyen tervek vannak a jövôt illetôen?
Nyáron elkezdôdhet a szennyvízhálózat
kiépítése, melyre Szatymazzal közösen
pályáztunk. A beruházás értéke közel 5
milliárd forint. Nem mondtam le korábbi
tervemrôl sem: szeretném, ha Sándorfalva a sportban utánpótlás-nevelô bázisként is ismert lenne az országban,
amellett, hogy vendégváró és szolgáltató
város.

Négy osztályba várja a jelentkezôket az Eötvös
Erôs és népszerû a kistérség gimnáziuma
Néhány hét gondolkodási ideje van már csak az általános iskolásoknak,
hiszen február 15-ig kell beadniuk jelentkezési lapjaikat a kiválasztott középiskolába, gimnáziumba. A szegedi Eötvös József Egységes Gimnáziumba
jelentkezôknek írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát is tenniük kell, hiszen
a kistérségi intézmény népszerûsége alaposan megnôtt az utóbbi években.
A 2011/2012-es tanévben is négy osztályt indít a gimnázium, és dr. Gera
Tibor fôigazgató a tavalyihoz hasonló,
két-háromszoros túljelentkezésre számít. Éppen a nagyszámú
jelentkezô miatt nemcsak
a speciális, angol-informatikai, mikrobiológi-

ai, anyanyelvi kommunikációs és labdarúgás tagozatokon, hanem az általános
tantervû gimnáziumi osztályokban is
tartanak írásbeli és szóbeli felvételiket.
Nem kell felvételizniük
az Eötvösbe azoknak,
akik a kistérségi
közoktatási in-

tézmény valamely tagiskolájából érkeznek. Elôttük 7. és 8. osztályban szerzett
jegyeik függvényében szabad az út bármelyik képzéshez. A férôhelyek száma
egyébként 140.
A fôigazgató a növekvô érdeklôdést
részben annak tulajdonítja, hogy országosan is egyedülálló lehetôségekhez
jutnak az Eötvösben tanulók. Például az
5 évfolyamos, angol-informatika spe-

ciális tagozaton tanulók 11. osztályban biztosít az iskola, hogy mindenki kiváangolból elôre hozott érettségi tehetnek, laszthassa a számára megfelelôt: 2011.
miközben második idegen nyelvet is március 2-a 14 óra, vagy március 8-a
választhatnak. Természetesen a többi 14 óra. Idén újdonság, hogy a szóbeli
tagozat is vonzónak és kitûnô ugródesz- meghallgatás kérdései megtalálhatók a
kának számít a majdani továbbtanulás felvételi tájékoztatóban, illetve az Eötvös
honlapján is melynek címe:
szempontjából.
A közös felvételi írásbeli vizsga idôwww.ejg-szeged.sulinet.hu
pontja az Eötvösben is január 22-e. A
szóbeli meghallgatásra két idôpontot
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Korszerûsödô könyvtárak
a kistérségben 3. rész
Mûvelôdéshez, programokhoz, netezéshez
Novemberben és decemberben a kistérség könyvtárai közül összesen ötöt
mutattunk be. Ezúttal újabb három bibliotéka következik. Most is megkérdeztük, milyen szerepet játszanak az adott közösségek életében, hogyan
tudnak igazodni a rohamosan változó igényekhez. Röszkén, Deszken és
Domaszéken jártunk könyvtárnézôben.

A csaknem 8 ezer kötetes röszkei
könyvtár a mûvelôdési házban mûködik, és szervezetileg is ehhez az intézményhez tartozik. Szekeresné Ábrahám
Gyöngyi igazgató és munkatársai e
napokban viszik föl a kötetek adatait
az új számítógépes adatbázisba. Egy
uniós pályázatnak köszönhetôen hajthatnak végre fejlesztést, ennek része
a számítógépes katalogizáló program,
az új polcrendszer és több szekrény.
A könyvtárban 2008-ban csaknem 4
millió forintból végeztek látványos fölújítást: függönyöket, babzsák fotelokat
vásároltak. A könyvtár e-Magyarország
pontként is mûködik, a helyiek két számítógépen használhatják az internetet,
de rövidesen e lehetôség is bôvül. A
röszkei könyvtár jelentôs forgalmat bonyolít, sok iskolás és nyugdíjas tér be,
de nagyon fontos és kedvelt szolgáltatás
a könyvtárközi kölcsönzés: a speciális,
csak más könyvtárakban elérhetô köteteket is beszerzik az olvasóknak. A
röszkei könyvtár NÁVA-pont (Nemzeti
Audiovizuális Archívum) is, így bárki
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Deszki könyvtár

megnézhet régi játékfilmeket, filmhírA 9800 kötetes domaszéki könyvtáradókat.
ban Engi Józsefné várja az olvasókat.
A röszkeiek a már említett pályázatot Akárcsak Röszkén, itt is sokan veszik
közös konzorciumban nyerték el Deszk- igénybe a könyvtárközi kölcsönzést.
kel és Zsombóval. A pályázati társulás Egyszerûbb így a készülés a vizsgákra,
vezetôje Deszk volt, mondja Bene Ildikó, a továbbtanulásra. A könyvállomány
az ottani Faluház vezetôje. A nyertes adatait már számítógépre vitték, így
pályázatnak köszönhetôen a 12 ezer a keresés egyszerûbbé vált, azonban,
kötetes községi és egyben iskolai könyv- egyetlen számítógép lévén, ezt a mûveletár állományát számítógépre viszik, és tet a könyvtáros végzi. A lehetôségekhez
olvasás népszerûsítô programokra is mérten a betérôk maximális kiszolgálást
futja. Rendeznek író-olvasó találkozó- kapnak. Nem csak a nyugdíjasok és a
kat, könyvbemutatókat, zenés-verses diákok kérhetnek segítséget, hanem a
rendezvényeket, mese délelôttöket a csa- pedagógusok is, például tanári kéziládoknak, könyvtárhasználati órákat az könyvek formájában, de akár iskolai
iskolásoknak. A könyvtár a mûvelôdé- ünnepségekhez is. A könyvtár adott
si házzal közös szervezeti egységben helyet annak az árverésnek is, melyet
mûködik. Az olvasók legtöbbje a 14 év a helyi mûvészkörösök felajánlásaiból
alatti korosztályból és a nyugdíjasok rendeztek a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésére.
közül kerül ki.
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Napenergia élteti a Citeramúzeum
tiszaszigeti mélypontot Sándorfalván
Impozáns, kiránduló- és természetbarát
Immár nem az 1984-ben állított emlékoszlop, hanem egy minden tekintetben különleges és látványos emlékmû jelzi az ország legmélyebb pontját
Tiszasziget mellett, 75,8 méteres tengerszint feletti magasságon. A kirándulóhelyet alternatív energia élteti, melybôl az arra járók is „meríthetnek.”

mûvet. Ugyanez az energia melegíti a
vizet a kirándulók számára a mosdókban.
Ha valakinek arra van éppen szüksége,
telefonjának, elektromos kerékpárjának

Az emlékhely megújításához a tiszaszigeti önkormányzat, valamint a tervezésben és kivitelezésben is közremûködô Archenerg Regionális Megújuló
Energetikai és Építôipari Klaszter közös
pályázaton nyert forrást. Azért, hogy az
ország legmélyebb pontjának érintetlen
természeti környezetét megôrizzék, és
hogy a fenntartó önkormányzat is költséget takaríthasson meg, napelemekkel
szerelték föl az emlékhelyet. Az árammá
alakított napenergiát akkumulátorok
tárolják – mondja Rusin Csaba, az Archenerg Zrt. vezérigazgatója. Így borult
idôben, vagy éjszaka sem marad áram
nélkül a mélypont. A napból nyert energia táplálja a fényforrásokat, melyek
sötétben is impozánssá teszik az emlékakkumulátorát is feltöltheti.
Az ország legmélyebb pontját 1984
óta csak egy oszlop jelölte – idézi föl
az eddigieket Bodó Imre, Tiszasziget
polgármestere. Ma már nádfedeles pihenô, szekér, gémeskút, kerámiaplasztika,
fából készült padok és asztalgarnitúrák,
kerékpártároló, tisztálkodási lehetôség
várja itt a turistákat. Az emlékhely megújítása csak az egyik része annak a 6,6
millió forintos vidékfejlesztési pályázatnak, melybôl a település több pontjára
is jutott. Az összegbôl felújítottak egy
járdát a temetônél, és megszépült az ott
több mint egy évszázada álló kereszt. A
pénzbôl fölújították azt a keresztet is,
mely Tiszasziget Szerbia felôli végén
fogadja és búcsúztatja a település vendégeit, lakóit.

Közel két milliárd forintból szépült
meg Sándorfalva belvárosa. Az elmúlt
négy évben készült el a Pallavicini Kastély és a Széchenyi Ifjúsági Közösségi
Központ felújítása is. A városközpont
új díszburkolatot kapott, kicserélték a
kandelábereket, megújult a közterület
bútorzata és a fiatalok újrafüvesített pályán játszhatnak. A fejlesztés két záró
eleme az Öregek Napközis Otthona és
a Bölcsôde volt- fogalmazott a polgármester. Az idôsek már beköltözhettek új
otthonukba, míg a legkisebbek a napokban vehetik birtokba a bölcsödét- tette
hozzá Kakas Béla.
Amikor a 600 milliós iskola megépítését megpályáztuk és láttuk, hogy az
általunk benyújtott projekt nyerésre áll,
akkor határoztuk el, hogy a felszabaduló
kastély (ahol az általános iskola egy része
mûködött korábban - szerk.) is megújuljon. Ehhez a Dél-alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett Versenyképes Turisztikai Termékek és Attrakciófejlesztés
címû pályázaton nyertünk 165 millió 479
ezer forint uniós támogatást- részletezte a
városvezetô. Sándorfalva önkormányzata
ezt az összeget több mint 40 millió forinttal toldotta meg. A Pallavicini-kastélyban
helytörténeti és idôszakos kiállítások
tekinthetôk meg. A citerakészítés mes-

Citeramúzeum

terének, Budai Sándornak az egykori
otthonából emlékházat alakítottunk ki,
egy Európában egyedülálló citeratörténeti kiállítással- tette hozzá.
Nagyon komplex hagyaték maradt
hátra, ami annak köszönhetô, hogy maga
Bálint Sándor is egy igen sokrétû ember
volt- fogalmazott a tárlat kurátora. Dr.
Mód László elmondta, a mûvész nemcsak naiv festô volt, hanem gyönyörû
citerákat faragott, majd a hangszereket
sajátos virágmintákkal díszítette. A kiállítás rendezôje hozzátette, a látogatók
nemcsak a citera történetét ismerhetik
meg, hanem a hangszer készítésének
mozzanatait is bemutatja a tárlat. A hagyaték kiemelkedô darabjai közé tartozik
például a helyi citerazenekar története, vagy Budai Sándor által feldolgozott
élettörténetek, novellák. A festmények
a Pallavicini Kastélyban kaptak helyet.
Mivel a ház igen pici, nem lehetett a
mai igényeknek megfelelô tárlatot kialakítani, ezért költöztettük a képeket
a kastélyba- közölte Mód László. A képek témájukat tekintve elég változóak,
Budai Sándor szívesen örökítette meg a
város egy- egy jelenetét, de lefestette a
Rózsa Sándor mellett harcoló betyárokat
is. A mûvész bútoraival rendezték be az
úgynevezett tisztaszobát.
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Megoldódhat a Dorozsmai
belvízprobléma
Szegedet sem kerülte el az országos
probléma, a város külsô részein is gondot
okoz a belvíz. Botka László polgármester
tavaly december 7-én rendelte el a másodfokú belvízvédelmi készültséget, azóta
folyamatosan küzdenek a szakemberek
a kertekben kialakult víztömegek ellen.
Kiskundorozsmán már két családnak
kellett elhagynia otthonát, és a szakszerû védekezés ellenére még mindig
vannak veszélyeztetett lakóházak, otthonok. Éppen ezért a Városüzemeltetési

és Fejlesztési Bizottság a január 13-i
ülésén 10 millió forintot szavazott meg a
védekezés legsürgôsebb munkálatainak
finanszírozására.
A dorozsmai Subasa és a Tápéi Kiskertek lakói szenvedték meg leginkább
a szélsôségesen csapadékos idôjárást,
amelyen csak tovább rontott a Tisza
decemberi magas vízállása. Az elmúlt
másfél hónapban 2,8 kilométernyi árkot
építettek a szakemberek, több kilométernyi hosszon takarították ki, hozták

rendbe a már meglévô gyûjtôcsatornákat,
és eközben több mint 3300 köbméternyi
földet mozgattak meg. Több helyen hoztak
mûködôképes állapotba olyan csatornaszakaszokat is, amelyek nem a Vízmû
kezelésében vannak, de a szükséghelyzet
miatt ez elkerülhetetlenné vált. Subasán
szivattyúállásokat telepítettek, ahol 30
napon át napi 24 órában szivattyúzták
a vizet a gyûjtôcsatornákba- mondta el
Kosik Dénes. A védekezésbôl a helyi lakosság is jelentôsen kivette a részét- tette
hozzá az 5-ös számú körzet képviselôje.
Botka László polgármester lapunknak
elmondta, a pályázat elôkészítése az utolsó fázisba érkezett, február-március folyamán nyújtja majd be az önkormányzat,
a pályázat elbírálása pedig folyamatos.
A politikus elmondta, a térség problémáját ennek a segítségével rendezni
tudja az önkormányzat. A Bánomkerti
Víztározó megépítését biztosító projekt
pedig már az elbírálási szakaszban van,
de azt, hogy mikor várható döntés, és
mikor kezdôdhetnek meg a munkálatok,
egyelôre nem tudni.
A pályázat által elvégzett építkezés
a Nagybani piactól délre indul majd
a Kiskundorozsmai Liget felé, és az
elhúzódó csapadékvíz elvezetô rendszer problémáját oldhatja meg. A víz
pedig egy újonnan épített víztározóban
folyna el.
A következô hetekben is folytatni kell
a belvíz elleni védekezést, a rövidtávú

feladatok közé került a kiskertek vízel- szóló jelentését. Ez alapján a Bizottság
vezetésének azonnali megtervezése is. a Vízügyi Építési Alap rekonstrukciós
A Városüzemeltetési és Fejlesztési hányadának terhére azonnali hatállyal
Bizottság ez évi elsô ülésén is a belvíz 10 millió Ft-ot hagyott jóvá egyhangúelleni védekezés szerepelt az elsô he- lag a már elvégzett védekezési munkák
lyen. A Szegedi Vízmû Zrt. elkészítette költségeinek kifizetésére és a további
a Bizottság számára a védekezésrôl munkálatok finanszírozására.
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Felcsendült az orgona
hangja a zsombói
éjféli szentmisén
Vállalkozók
Klubja Algyôn
Gazdaság

Egy álom vált valóra Karácsonykor - bízva abban, hogy hamarosan meg- gyûjti a plébánia. Ez azt jelenti, hogy aki
Zsombón. Körülbelül tíz évvel ezelôtt lesz a szükséges összeg - megpróbált vásárol az ezer, háromezer vagy tízezer
fogalmazódott meg a gondolat a helyi utánajárni annak, honnan lehetne be- forintos sípjegyek közül, az hozzájárul
egyházközség vezetôinek fejében, hogy szerezni egy használt, de még jó álla- az orgona kifizetéséhez, nem mellesleg
orgonát szeretnének vásárolni, hiszen potban lévô hangszert. Közel tíz orgona a neve is felkerül a hangszer oldalára
a nyolcvan éves templomban még soha megtekintését követôen bukkantak rá a a támogatók névsorába - tette hozzá az
megfelelôre - mondta el Kispéter Gábor alpolgármester. A segíteni szándékozók
nem volt igazi orgona.
Mivel egy ilyen hangszer rendkívül alpolgármester. 2010-ben egy német az úgynevezett Élôkövek Közhasznú
drága, hiába kezdôdött meg 2000-ben kisvárosban pillantotta meg a zsombói Alapítványon keresztül is megtehetik
felajánlásaikat. Az ehhez tartozó számlaa gyûjtés több fórumon keresztül is, küldöttség a hangszert.
lassan gyarapodott az összeg. VáltoAz új orgona 5,4 millió forint, ame- számot a www.zsombo.hu honlapon találzás 2009-ben történt, amikor egy ala- lyet a település szinte teljes összegben ják meg az érdeklôdôk. Az új hangszer
pítvány kezdte meg mûködését a cél kifizetett már. A fennmaradó pénz az éjféli szentmisén szólalt meg elôször
érdekében. A helyi plébános ekkor 15 %-át úgynevezett sípjegyek keretében Karácsonykor.

A helyi vállalkozókat hivatott segíFontos célkitûzés a közös pályázatfiteni az Algyôi Vállalkozói Klub. A laza gyelés, és –írási rendszer kidolgozása,
szervezet - ahogy az egyik alapító fogal- valamint az, hogy a közbeszerzési eljámazott - a szféra érdekérvényesítését, a rások esetén hatékony segítségnyújtást
pályázati munkát, a közösen meghatá- adjon az önkormányzat. Közös feladatok
rozott feladatok hatékony megvalósítását lesznek - hangsúlyozta a koordinátor:
hivatott segíteni.
így például a vállalkozók bevonása a
Algyô Nagyközség Önkormányzata települési koncepciók kidolgozásába,
kiemelt feladatának tekinti az algyôi a munkahely-teremtés – foglalkoztatás
vállalkozók munkájának segítését és – át-/és továbbképzési rendszer kialakítámogatását, a kétoldalú kommunikáció tása, támogatási és hatósági ügyintézés,
kialakítását. Egy szervezetfejlesztési segítségnyújtás formáinak megfogalprojekt keretében vetôdött fel igényként, mazása, közremûködés a nagyközség
hogy jó lenne a helyi vállalkozókról töb- turisztikai, sport-, oktatási és marketing
bet tudni, a vállalkozásokat megismerni feladatainak ellátásban. Katona Antal
- fogalmazott Katona Antal koordinátor. A szerint segíteni kell az ôstermelôket, a
GYEVIÉP Nonprofit Kft. ügyvezetô igaz- mezôgazdaságból, állattartásból élôket,
gatója elárulta, nagy érdeklôdés kísérte és meg kell teremteni a helyi piaci szolaz elsô találkozót, ahol 48 egyéni és gáltatások rendszerét. A tervek között
társas vállalkozás vezetôje, munkatársa szerepel szolgáltatói kártya bevezetése,
mondhatta el véleményét.
szakmai elôadások és fórumok szerveAz érintettek közös célokat és fel- zése, munkaerô kiajánlás, környezetadatokat határoztak meg, így például a védelem és az alternatív energiaforrások
jövôben összeállítanak egy adatbázist, ki- kiaknázása.
alakítanak egy hírlevélrendszert. Céljuk
Az érdeklôdôket, a vállalkozókat a
egy vállalkozásbarát települési rendszer következô ülésen, február harmadikán
kiépítése és egy településpolitikai kon- várják az algyôi faluházban - tette hozzá
cepció kidolgozása.
a koordinátor.
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Zöld sarok

Emlôsök nyomában 1. rész
elkülönítésük igen nehéz, vagy lehetetNyomkeresô
len. A menyétfélék nyomában a középsô
Úgy hiszem, minden gyerek látott már
ujj a leghosszabb, illetve az ujjpárnák
olyan kalandfilmet, ahol nyomolvasó inlenyomata látható jól. A határozást nehedián, bennszülött követte egy-egy állat
zíti, hogy ritkán találunk ép nyomot. A
nyomát, vagy segítségükkel akadtak
görényfajok nyomképe páros nyomokból
elveszett emberek nyomára. Az állatok,
áll, ha jellegzetes mozgásformájuk az
éppúgy, mint mi, emberek, hagynak maugrándozás.
guk mögött nyomokat, jelzéseket, ameA bokrok, sûrû füves-bozótos területek
lyek alapján megmondhatjuk milyen
lakója a keleti sün. A házak kertjeiben,
faj járt arra, s mit csinált. Önök is ilyen
így az utcákon is gyakran megjelenik.
nyomolvasókká válhatnak a természetÉjszaka aktív, tehát nappal leginkább
ben cikkünk segítségével.
csak ürülékével, vagy lábnyomaival találAz ôz talán a leggyakrabban szem elé
kozhatunk. Az állat testsúlya kicsi, ezért
kerülô, nagyobb testû vadfaj, így gyakran
nem hagy mély nyomokat a talajon. Nyorátalálunk a lábnyomára is. Párosujjú
ma 3-4 cm hosszúságú, melyben mind az
patás állat, ami jól megfigyelhetô a láböt ujj és a karmok lenyomata felismerhetô.
nyomán is. Gerezd alakú, csúcsán hegyeSündisznó lábnyoma
Az ujjak hosszúkásak, megnyúltak, és
sebb valódi csülkei, amelyek mindig érik
az ujjbegyek hirtelen szélesednek. Ezért
a talajt, míg álcsülkei (a hátsó és kisebb),
melyek csak a lazább vagy a csúszós tala- ujj körömágyát összekötô egyenes sosem az ujjvégek bogyószerûen vastagodottak.
A mezei nyúl leginkább a füves tejon hagynak nyomot, hátrébb találhatók. metszi a két középsô ujjpárnát.
Ezzel szemben a kutyáknál ez az rületeken fordul elô. Minthogy talpát
Futáskor a csülkök kissé szétnyílnak,
így a nyomból következtethetünk az egyenes keresztülhalad a középsô ujj- szôr borítja, s testsúlya sem számottevô,
állat mozgására is. A nyomképleten jól párnákon. A róka jellegzetes nyomképe a lábnyoma elég rosszul látszik. A homokos
látszik, hogy az állat csaknem egy egye- „zsinórozás”, ami fôleg havon jól látható. talajon, és télen a hóval fedett területen
nes mentén lépked, bár a lábnyomok a Ilyenkor egy egyenes vonalon rakosgatja azonban jól megmarad a nyoma. Lábnyoképzeletbeli tengelytôl kissé jobbra, ill. lábait, mint egy kötéltáncos. Más állat ma ovális, hátsó végén csapott, 2-5 cm
nem hagy ilyen nyomot. Olykor a kutyá- hosszúságú. Sokszor látszódik a nyombalra kifelé néznek.
A vaddisznó lábnyomában a kisebb kéhoz hasonló nyomképet hagy hátra, ban a karmok lenyomata, a hátsó lábon
fattyúcsülkök lenyomatai is jól látszód- ilyenkor a nyom alaposabb vizsgálatával 4, a mellsôn 5 db. Olykor hasonlíthat a
mezei nyúl nyoma a kutyáéhoz, vagy a
nak a valódi csülkök mögött, de attól dönthetjük el, ki járt elôttünk.
A vadmacska az erdôs-bokros terü- rókáéhoz, azonban ha megvizsgáljuk a
kissé kijjebb helyezkednek el. Ha túl
kemény a talaj, akkor csak a valódi csül- letek lakója. Azonban ha macskanyomot nyomképet, láthatjuk, hogy az jellegzetekök lenyomata látszódik. A nyom mérete találunk, korántsem biztos, hogy azt a sen Y alakú. Az Y felsô két szára az állat
nagyobb és erôteljesebb, mint az ôzé. vadmacska hagyta hátra. A kutyafélék két hátsó lába által, míg az alsó szára a
mellsô lábak által hátrahagyott nyom.
Ugyanis a nyulaknál a két hátsó láb a
mellsô lábak elôtt éri el a talajt.

Róka és kutya lábnyom

Megszokott útvonalukat (csapa) jól ki- nyomától, mint említettem, abban kütapossák, azok jól látszódnak az erdôben. lönbözik, hogy a lábnyomban nem láthaAz ilyen csapásokat nemcsak kizárólag tóak a karmok lenyomatai. A kérdés az,
vaddisznók használhatják, hanem pl. hogyan lehet elkülöníteni a vadmacska
ôzek is. A túrások környékén, ahol mint- és a házimacska lábnyomát egymástól.
ha felszán¬tották volna a gyepet – igen Nehezíti a munkát, hogy a két faj keresztezôdhet egymással, ami a „sablon nyom”
sok lábnyomot találhatunk.
Gyakran elôforduló faj a környéken a képétôl eltérô nyomot eredményezhet.
vörös róka. Nemcsak a gazdasági udvar A vadmacska nyomát megvizsgálva felkörnyékét keresi fel esténként, hanem tûnik, hogy a nyom kissé hosszúkásabb,
az árokpart bozótosaiban is fellelhetjük és a két szélsô ujj körömágyát összekötô
nyomait. Igen jellegzetes nyoma van. egyenes sohasem metszi, illetve éri el
Mint minden kutyafélének, neki is csu- a középsô ujjpárnákat. A házi macska
pán négy ujja éri a talajt, s karmainak nyoma ezzel szemben kerekdedebb, és
lenyomata is jól kirajzolódik a nyomban. a szélsô ujjak körömágyát összekötô
A macskák nyomával nem keverhetjük, egyenes áthalad a középsô ujjpárnákon.
hiszen az ô nyomaikban sosem láthatjuk A vadmacska nyomképe a kutyákéhoz
a karom lenyomatát. Leginkább a kutya- hasonló, sosem lép „zsinórba”.
A lakott területek közelében elôszerenyomhoz hasonlít, de annál vékonyabb,
megnyúltabb. Segít a nyomozásban az is, tettel tanyázik a közönséges görény és
hogy a rókanyom esetében a két szélsô a nyest. A lábnyomaik igen hasonlóak,

Vaddisznónyom

Nyomok „gyûjtése”
Felvetôdik a kérdés, ugyan hogyan
gyûjthetnénk a nyomokat. Miután nem
kifejezetten csak a lábnyomokkal foglalkoztunk, máris egyértelmûvé válik,
hogy a kirándulásainkon talált tollakat,
agancsokat, vagy csigaházakat, köpeteket magunkkal vihetjük, és megôrizve
azt bár¬mikor elôvehetjük további vizsgálatok elvégzéséhez. De gyûjthetünk
lábnyomokat is. Hogy hogyan, azt mindjárt megtudhatod.
Fényképezés
Minthogy vadászni nemcsak puskával, hanem fényképezôgéppel is lehet, a
nyomok gyûjtésénél is alkalmazhatjuk
ezt az eljárást. A felvétel elkészítése
során a legfontosabb az, hogy az élôlényt ne zavard meg táplálkozásában,
az utódok gondozásában, mindennapi
élettevékenységében! Az élôhelyét is az
eredeti állapotban hagyd!!!
Miután az állatok által hátrahagyott
nyomok, jelek, maradványok leginkább
kisméretûek, ezért indokolt a közgyûrû,
vagy a makroobjektiv használata. Ezek
a technikai eszközök lehetôvé teszik,
hogy közelebbrôl fényképezhessük a
talált nyomot, így a képen az nagyobb
felületen fog elhelyezkedni, jobban kivehetô lesz. A vakut akkor használjuk, ha
a fényképezendô nyom, köpet, stb. túl
sötét helyen van.
Gipszlenyomat-készítés
A gerincesek és nagyobb madarak
lábnyomait hazavihetjük nemcsak fényképen, hanem gipszöntvény formájában
is. Nem kell hozzá más, csak a nyom
méretének megfelelô mennyiségû gipsz
(por), víz, edény keverôlapáttal, mûanyag
vagy papírgyûrû. És egy kis kézügyesség.
A lenyomat rögzítése:
• Óvatosan tisztítsuk meg a nyomot a
belehullott levelektôl, piszoktól,
• A megfelelô méretû gyûrût helyezzük
rá a lábnyomra. A gyûrû átmérôje,
alakja illeszkedjen a nyoméhoz, annál egy kissé legyen csak nagyobb. A
gyûrû magassága kis nyomoknál kb.
20 mm, nagyobbaknál 50 mm legyen.

• A tejföl sûrûségû gipszmasszát óvatosan öntsük bele a gyûrûbe úgy,
hogy a gipsz a gyûrû felsô pereméig
legyen. Mindig csak annyi masszát
keverjünk be, amit azonnal (néhány
perc) fel is használunk.
• Várjuk meg, míg a gipsz kellôen
megköt. Ez 15-20 percet vesz igénybe.
A kötés gyorsasága függ a massza
sûrûségétôl és a hômérséklettôl. A
kötés során a gipsz felmelegszik. Ha
már újra kihûlt, akkor megkötött.
• A gyûrût emeljük fel a lábnyomról és
óvatosan tisztogassuk meg a durvább
szennyezôdésektôl. Eltehetjük egy
megfelelô dobozba, amelyben nem
sérülhet meg.
• Otthon finomabb ecsettel tisztogassuk meg a lenyomatot. A hátuljára
írjuk fel a legfontosabb ismertetôjegyeket (mikor, hol készült, mely
fajtól származik).

Mezei nyúl lábnyoma

A fentiekben ismertetett módszer csak
a kötöttebb, keményebb talajokban lévô
nyomok rögzítésére alkalmas. Nehéz
rögzíteni a száraz, morzsálódó, homokos
talajokban található nyomokat. A hóban
fellelhetô nyomokat is inkább csak fényképezhetjük, hiszen a felmelegedô gipsz
hatására a hó megolvad.

Oktatás

„Lépéselôny”
a tanulásban
Gyakorló szülôként és tanárként nap, is tisztában voltak azzal, hogy az agy
mint nap látom a diákság körében a ta- jobb féltekéje irányítja a test bal oldalát,
nulás nehézségeit. Úgy tûnik, hogy gyer- a bal pedig a test jobb oldalát.
A két agyfélteke nem azonos módon
mekünk órákig tanul, de az eredményein
mûködik.
még sem látszik a befektetett munka.
A bal agyfélteke felelôs a beszélt és
Kerestem és találtam egy módszert,
ami számomra is, s gyermekeim szá- az írott nyelv, a logika, a számolási képességekért és az elvont, tudományos
mára is bevált.
„Elmetérképes jegyzetelés”. A teljes fogalmakért. Ô a komoly, beledumálós
elmével való tanulást teszi lehetôvé. „öregúr”.
A jobb félteke felelôs a mintázatok és
A tanulásra szánt idô nem rövidül, de
hosszabb távon maradnak meg az így formák felismeréséért, az arcvonásokra
rögzített információk. Dolgozatokra, vizs- való emlékezésért, a mûvészetek értékegákra való készülés ideje viszont felére léséért, a humorért, a zenéért, a táncért,
a képzelôerôért és a téri képességekért.
csökkenthetô.
Ô a bolondos, de ô tudja a tutit. Lásd:”Mirôl is van szó?
A leckékrôl egy színes, esetleg rajzzal Mindig az elsô gondolat a legjobb!”
A tanulási és gondolkodási folyamatok
is kibôvített jegyzet készül. A jobb agyféltekénk nagyon sok mindent megjegyez akkor hatékonyabbak, amikor mindkét
féltekét bevonjuk ebbe. Ez a kevésbé doa színek, képek segítségével.
A jobb félteke generálja azokat az agyi, mináns félteke erôsítését jelenti.
Tanuláskontroll tanfolyamaimon ehidegrendszeri sajátosságainkat, amelyek
fogékonnyá tesznek az új dolgokra, szem- hez adok hatékony segítséget a résztben a bal agyféltekével, amely inkább vevôknek.
3.-4. osztályosok szülôvel együtt taolyan funkciókat vezérel, amelyek a már
ismert tartalmak felidézésével kapcso- nulják meg az egynapos tanfolyamon a
latosak. Ez a kettôsség magyarázza azt, módszer használatát. Felsô tagozatosokhogy a jobb félteke mûködésének sokkal- nak szintén egynapos a tanfolyam, de
ta nagyobb szerepe lehet a kreativitás már itt nincs szülôi jelenlét. Közép-és
fôiskolásoknak, egyetemistáknak kétkialakulásában, mint a balnak.
A tudósok már az 1800-as évek kö- napos a tanfolyam.
Bôvebb információk:
zepén fontos megállapításokat tettek
www.villamtanulas.com
az egyes agyféltekék sajátosságaival
Besenyei Edit
kapcsolatban. Sôt, már az egyiptomiak
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Sport

Ismét pezseg a futsal élet Szegeden

Csúri Csaba

2008 áprilisában rendeztek utoljára Vastag Szabolcs, Juhász Imre és Bullás
élvonalbeli futsal mérkôzést Szegeden. Imre lábában is benne van három élA sportág elsô városi képviselôje az El- vonalbeli idény. A rutinosabb, korábbi
sô Beton SE a Berettyóújfalut fogadta az futsalosok mellett csak egyetemisták,
újszegedi sportcsarnokban, a vendégek illetve fôiskolások alkotják a keretet.
4-2-re nyertek és késôbb a bajnoki címet Az együttes jelenlegi mestere Horváth
is elhódították. Bódi Attila együttese a Levente, aki hosszú éveken keresztül
hetedik helyen zárta a szezont, majd edzôként dolgozott az egykori NB I-es
néhány hét múlva a klub váratlanul be- szegedi klub fiókcsapatánál.
- Egykori szegedi futsalosoknak köszönjelentette, hogy visszalép az NB I-tôl. A
sok nagy sikert arató Elsô Beton nagy hetô, hogy ismét van egyetemi csapata a
ûrt hagyott maga után, nemcsak a ha- városnak az NB II-ben – avat be a megalazai futsal életben, hanem a városban is. kulás részleteibe az SZTE-EHÖK edzôje,
Két évvel késôbb, 2010 nyarán azonban aki 2006 és 2008 között az Universitas
Szeged ismét felkerült a magyar 4+1-es Szegedet már irányította a másodosztérképre, hiszen az NB II Keleti csoport- tályban. Bullás Imre és Bakos Szabolcs
jába két csapat is leadta a nevezését. Az kezdte el szervezni a csapatot, az EHÖK
Újszegedi TC mellett az egyetem által részérôl pedig Türk Balázs volt az, aki látámogatott SZTE-EHÖK is neki vágott a tott fantáziát egy új együttesben. Miután
az egyetem ismét igent mondott, a fiúk ön2010/11-es idénynek.
Az UTC együttesének vezetôedzôje szorgalomból vállalták, hogy megteremtik
Brinszky Adrián, aki annak idején sze- az indulás feltételeit. A régi NB II-es brirepelt az NB I-ben a Szentessel és az gád több tagja is csatlakozott a kerethez,
Elsô Betonnal is, sôt utóbbi együttesben így összeállt egy lelkes társaság. Mivel
mutatott teljesítménynek köszönhetôen teljesen amatôr alapon mûködik az egyeKozma Mihály, az akkori szövetségi ka- sület, ezért a játékosok még az igazolással
pitány a válogatottba is meghívta. Az kapcsolatos költségeket is saját zsebbôl
egykori kiváló játékos most már a kis- fizették. Nálunk csak és kizárólag olyan
fiatalok játszanak, akik tényleg ebben a
padról dirigál.
-A szentesi élvonalbeli együttes meg- csapatban akarnak szerepelni.
A 2010-2011-es idény felénél járva
szûnése után Szerencsi Istvánnal és Erhardt Szilárddal arra gondoltunk, hogy nyugodtan kijelenthetô, hogy a Keleti
Szegeden ismét megpróbálunk összehozni csoportban mindkét szegedi alakulat
egy csapatot, amellyel elindulunk az NB meghatározó szerepet tölt be. A hat gyôII-ben – kezdi el mesélni a megalakulás zelemmel, egy döntetlennel és mindössze
rövid történetét Brinszky Adrián. Szilárd két vereséggel álló UTC vesztett pontok
ötlete volt, hogy egy már létezô nagypályás tekintetében a második legjobb csapat a
egyesülethez kapcsolódjunk, az UTC pedig bajnokságban, az SZTE-EHÖK pedig a 7. a
támogatta az ötletet. Szerencsére a játékos tizenegy gárdát felvonultató mezônyben.
toborzás volt a legkönnyebb része az újra- A két egyesület más-más céllal vágott
kezdésnek, hiszen a régióban több egykori neki az elsô szezonnak.
- Az elsô évben még nem terveztünk
futsalos is azonnal igent mondott. Köszönetet kell persze mondanunk klubjaiknak feljutást, az eddigi eredményeink miatt
is, hiszen minden érdekelt nagypályás azonban változtattunk a céljainkon –
csapat engedélyezte játékosai számára jegyezte meg Brinszky Adrián, az UTC
a futsalt. Heti egy edzést tudunk tartani, edzôje. Az ôszi félév a vártnál is jobban
hiszen a foci és a futsal mellett mindenki sikerült, ezért tavasszal megpróbáljuk kiharcolni a feljutást az NB I-be. A jelenlegi
dolgozik vagy pedig tanul.
A Újszegedi TC keretében természe- kiírás szerint a Keleti és a Nyugati csoport
tesen találunk olyanokat, akik annak bajnoka automatikusan megkapja az induidején tagjai voltak az Elsô Betonnak. lási jogot, a második helyezettekre pedig
Brinszky Adrián mellett az egykori válo- osztályozó vár. A mi csoportunkban a
gatott Csúri Csaba és Tóth Attila is vállalt válogatottakkal teletûzdelt Gödöllô az elsô
néhány mérkôzést az ôszi szezonban, de számú favorit, a második pozíciót azonban
a rutinosak közé tartozik még Pataki megcélozzuk, a legnagyobb riválisaink a
Nagykáta és a Soroksár lehetnek.
Sándor és Szabó László is.
A vártnál jobb ôszi szereplés az egyeA z Elsô Betonos vonal az
SZTE-EHÖK-nél is felfedezhetô, hiszen temistákra is igaz. A fél szezont négy si-

Brinszky Adrián a válogatottban

kerrel és ugyanennyi vereséggel teljesítô
- Sajnos a labdarúgás is keresi a helyét
Az UTC-nél a tavaszi cél, hogy a csapat
SZTE-EHÖK-nél azonban mérsékeltebb feljutást érô pozícióban zárja a bajnoksá- ebben a régióban – folytatta a csapat
folytatást várnak.
got, ennek érdekében a klub erôsíteni is edzôje.. Ha a nagypályás focit nem tudják
- Az elsô néhány fordulóban még nem én szeretne. A csapatnak több kiszemeltje elfogadni az emberek, akkor a futsal is
irányítottam a csapatot – mondta el Hor- is van, többek között a szerb válogatott hendikeppel indul. Mi ezen akarunk válváth Levente. A srácok néhány edzéssel Nemanja Raisaviccsal is tárgyalnak. A toztatni, az NB III-as KITE-Szegeddel és
a hátuk mögött is jól szerepeltek, még- kiváló futsalossal az egyesület már fel- a nagy pályás UTC csapatával szeretnénk
is megkerestek és kérték, hogy segítsek vette a kapcsolatot, jó esély van rá, hogy egy összefogást ez ügyben, bízom benne,
nekik a komolyabb munkában. A régi tavasszal Szegeden folytatja a pálya- hogy sikerrel járunk.
barátságra való tekintettel elvállaltam a futását. Tóth Attila ellenben megsérült,
Két szegedi futsal klub tehát más-más
feladatot, bár a munkám miatt csak heti az ô kiválása érzékeny veszteség lehet célokkal ugyan, de jelen van újra a maegy tréninget tartok, és az idegenbeli ta- a csapatnak, hiszen az egykori magyar gyar teremfoci térképén. Egymással nem
lálkozókra sem tudok elutazni. Az újra- válogatott játékos öt mérkôzésen tizenkét rivalizálnak, mondhatni baráti a viszony
kezdés óta mindkét szegedi meccsünket találatot jegyzett az ôsszel. Gólveszélyes az egyesületek között, hiszen a játékosok
megnyertük, de ez fôleg a csapat érdeme. játékos azonban még így is maradt az közül korábban többen is csapattársak
A téli szünetben viszont átalakul a csapa- együttesben, az elsô kilenc fordulóban voltak. Február 21-én azonban másfél
tunk, két meghatározó emberünk Kanálos tizennyolcszor eredményes Hegyesi Zsolt órára félre tesznek mindent, hiszen azJános és Tóth Péter is Budapestre költözik, vezeti a Keleti csoport góllövôlistáját. A nap este 19 órakor a Csonka János Mûezért mindenképpen gyengül a keret, sôt hazai futballban és futsalban is sokat szaki Szakközépiskola tornacsarnokában
van olyan játékos, aki bejelentette, hogy megélt Brinszky Adriánnak is vannak SZTE-EHÖK SE – Újszegedi TC városi
munkahelyi elfoglaltsága mellett tavasszal keserû tapasztalatai, de az UTC-t irányító rangadóval folytatódik az NB II-es futmár nem tud rendszeresen edzésre járni. szakember azért bízik a szebb jövôben. sal bajnokság.
Ez utóbbi egyáltalán nem segíti a csapat
Mi is az a futsal?
fejlôdését. Éppen ezért azt mondom, hogy
A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, teremben játszott változata. Kisebb
a hetedik hely megôrzése a csoda kategóméretû labdával játszanak, ráadásul a futsalban használt labda sokkal kevésbé
riába tartozna.
Az egyetemisták folyamatosan tarta- pattan, de a felülete ugyanolyan, mint a nagypályás fociban. Egy csapatban
egyszerre négy mezônyjátékos és egy kapus lehet a pályán. A játék során akárnak toborzókat, ilyenkor bárki eljöhet
hányszor lehet cserélni. A játéktér méretei nagyon hasonlítanak a kézilabda
és kipróbálhatja magát a teremben. Az
játéktér méreteihez, a játéktér szélét vonal és nem palánk határolja. A játékidô
elsô fél évben azonban a stáb nem talált
kétszer 20 perc, de fontos különbség, hogy itt tiszta játékidô van. Nincs bedobás,
olyan játékost, aki azonnal az NB II-es
csapat segítségére lehetne. A próbálko- csak oldalberúgás. A közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanságok
számát nyilvántartják (halmozott szabálytalanságok), és félidônként az ötödik
zó fiatalok közül senkit nem küldenek
szabálytalanság után, (tehát a 6. szabálytalanságtól kezdve) minden szabálytael, aki lát fantáziát a futsalban, annak
lanságért
ún. kisbüntetô jár, amit 10 méterrôl végeznek el, csak a kapus van a
megadják a lehetôséget a bizonyításra,
lövô
játékossal
szemben. (forrás: wikipedia)
és továbbra is látogathatja az edzéseket.
Az SZTE-EHÖK a nagypályás csapatoktól nem tud és nem is akar játékosokat
Közlekedés
elcsábítani.
- Sajnos az egész országra, így Csongrád megyére is jellemzô, hogy akár a
megye II-ben is 20-30 ezer forintot lehet
keresni azzal, hogy valaki nem is jár
edzésre, csak meccseket játszik egy csapatban – osztotta meg velünk keserû
tapasztalatait Horváth Levente. Az ilyen
fiatalokat nehéz rávenni arra, hogy bejöjjenek a terembe és focizzanak csak kedvtelésbôl. A mi csapatunkban csak olyan
játékosok jutnak szóhoz, akik a sportág
szeretete miatt vannak velünk. Éppen
ezért mások a lehetôségeink is, de nem
Komoly probléma és nem kis bosszúság, ha a téli hidegben nehezen, vagy
bánjuk. Mivel a keretünk gyengül, ezért egyáltalán nem indul az autó. Gondos téli felkészítéssel a problémák egy
a szezon hátralévô részében mérsékeltebb része megelôzhetô, de a hideg évszakban érdemes odafigyelni például a
szerepést várok. A célunk az, hogy olyan tankolt üzemanyag és a motorolaj minôségére.
alapokat tegyünk le, amire a jövôben is
lehet építeni egy egyetemi futsalcsapatot
Minden autós számára rutin kell, hogy tó rendszerben lévô víz, mely leginkább
Szegeden. Szeretnénk találni legalább legyen a fagyálló és az ablakmosó folya- a levegô páratartalmával, csapadékos
tizenhat olyan elsô-, másod-, vagy har- dék télállóságának ellenôrzése. Hasonlóan idôben tankoláskor kerülhet a rendszermadéves egyetemistát, akik két-három lényeges a motorolaj minôsége. A több- be. Ha ez a víz megfagy, az üzemanyag
éven belül egy igazán ütôképes együttest funkciós olajok télen sem sûrûsödnek be, nem jut el a motorba. A téli felkészítéskor
alkothatnak. A következô néhány hónap így a hidegindítást nem nehezítik meg. célszerû kitisztíttatni vagy kicseréltetni
azonban tényleg a túlélésrôl szól. A jelen- Léteznek emellett motorolajok, melyeket a szûrôket, és vízteleníttetni a rendszert.
Ha igazán hideg a tél, az autóba való
legi kiírás ugyanis hatalmas költségeket tartósan hideg idôre fejlesztettek ki.
ró az egyesületekre. Sokba kerül az utaA könnyû téli indítás legnagyobb gát- bejutás is nehézséget okozhat. Kezeljük
zás, magasak a bírói és a nevezési díjak. ja az elöregedett akkumulátor. Nulla fok megfelelô spray-vel a zárakat, gumiápoló
Kis túlzással irreálisan magas költséggel alatt fôként a négy évnél idôsebb akkumu- szerekkel az ajtók és a csomagtartó gumiszerveztek bajnokságot az amatôröknek. látorok teljesítménye csökken le nagyon, tömítéseit. Nem ritka, hogy az ablaktörlô
Nem véletlen, hogy az elmúlt években és ezen a töltés sem igazán segít. Az lapátok reggelre odafagynak a szélvédôtöbb olyan klub is eltûnt a hazai futsal ilyen akkumulátort ki kell cserélni. Téli höz. Ez megelôzhetô, ha este fölemeljük
palettáról, amely csapatok egy-két évig induláskor figyeljünk arra, hogy amíg a ôket. Ha viszont errôl elfeledkeztünk, és
a lapátok lefagytak, ne rángassuk ôket,
próbálkoztak a megkapaszkodással. Az motor el nem indul, semmert így szinte biztosan megsértjük a
NB II-es mezôny szinte évrôl-évre változik, milyen más fogyasztót
gumit, használjunk inkább jégoldót.
a Baja, a Törökszentmiklós, a Debrecen, ne kapcsoljunk be.
a Kecskemét, a Kiskunfélegyháza (és
Ami a dízel jármûveket
még lehetne folytatni a sort, a szerk.) is illeti, a közhiedelem szerint
már megszûnt. Ha a szövetség területi ezek téli indítása különösen
alapon szervezné át az NB II-t, akkor keserves. Ma már ez kevéssé
biztos vagyok benne, hogy az alacso- igaz, hiszen a magyarországi kunyabb költségek miatt sokkal több klub taknál kapható, szabványoklátna fantáziát a teremfociban.
nak megfelelô gázolaj
Horváth Levente azt is hozzátette, hogy mínusz 20 fokon sem
jövôre szeretnének az egyetem segítsé- okoz üzemzavart.
gével és a szövetség hozzájárulásával Ezekhez az üzemegy regionális futsal bajnokságot létre anyagokhoz adahozni. A felépítése hasonló lenne, mint lékot adni nem
a jelenlegi ligának, azonban a csapatok érdemes.
Komolyabb gond
negyed-, ötödannyi ráfordítással vehetaz üzemanyag-ellánének részt benne.

A téli indulás
nehézségei
Amikor az autó is fázik
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Rövid hírek a Kistérségbôl
Orosz terepjáróval dolgoznak a rendôrök
Új Lada Niva terepjáróval gazdagodott
a Szegedi Rendôrkapitányság jármûparkja. A gépjármû Algyô Nagyközség
Önkormányzatának jóvoltából állhatott
a rendôrkapitányságon „szolgálatba”,
melynek ünnepélyes átadására december
16-án délelôtt került sor a településen.
A rendezvény keretében a település polgármestere, Herczeg József adta
át a jármû kulcsait dr. Lukács János
r. dandártábornok megyei fôkapitány
és dr. Zélity László r. ezredes, szegedi
rendôrkapitány részére. A jármûvet a

jövôben az algyôi körzeti megbízottak
fogják használni, mely segítségével a
nagyközség külterületén olyan helyekre
is el tudnak majd jutni, amely nehezebben megközelíthetô.
A Szegedi Rendôrkapitányság évek óta
jó kapcsolatot, szoros együttmûködést
folytat a település helyhatóságával. Ez
nemegyszer konkrét támogatásban is
megnyilvánult az önkormányzat részérôl, melynek célja a rendôrség mûködési
feltételeinek javításán keresztül a nagyközség közbiztonságának növelése. Ezt

kívánja szolgálni az a gépjármû is, mely
péntektôl már Algyô és környékének
útjait fogja róni.

Szociális szolgáltatások fejlesztése Röszkén
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív
Program keretében a SZKTT Szociális
Szolgáltató Központ röszkei telephelyének felújítására, akadálymentesítésére.
Az épületben mûködik a családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés. A
projektben a teljes épület felújítását, parkosítását, valamint 1 személygépjármû, 1
kerékpár és egyéb tárgyi eszközök (iroda
és udvari bútorok, informatikai eszközök,
mosógép) beszerzését
tervezik. A cél a beruházás megvalósításá-

val, hogy a gyerekeket minél szélesebb
tevékenységi körben tudják ellátni, a
házi-és családgondozók rendszeresen
eljussanak a gondozottakhoz, a klienseknek színvonalas ellátást nyújtsanak,
a gépjármû használatával több, jobb
minôségû szolgáltatást kínáljon az intézmény az ellátottak részére.
A közbeszerzés lezárása után a nyertes
vállalkozó 2010. december 6-án kezdte
meg a munkálatokat, ekkor történt meg
a munkaterület-átadás. A kivitelezés
befejezésének várható
idôpontja: 2011. május 15. A projektzárás a kiv itelezés
befejezését

Bôvítik a domaszéki bölcsôdét
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulá- tisztaruha raktár, valamint a szükséges
sa, támogatást nyert az Új Magyarország iroda, orvosi és elkülönítô szoba, szoFejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Prog- ciális helyiségek, akadálymentes WC,
ram keretében a domaszéki bölcsôde bô- az emeleten pedig tea-konyha, gondozói
vítésére. A beruházás keretében bôvítik, szoba, öltözô, zuhanyzó, WC és raktár
akadálymentesítik az épületet, valamint kialakítását tervezik. Az épületbôl egy
új felszereléseket, bútorokat, valamint átriumon keresztül lehet majd eljutni
beltéri és kültéri játékokat vásárolnak. az udvarra, ahol szabadtéri altatásra
A bôvítés során a jelenlegi 10 férôhelyet alkalmas fedett terasz, illetve 1 db
további hússzal bôvítik, így az intézmény kinti WC és 2 db tároló helyiség kerül
30 gyermek elhelyezésére lesz alkalmas. kiépítésre.
A bôvítés során 2 új 50 m2-es foglalAz Európai Unió és a Magyar Álkoztató, az ezekhez tartozó különféle lam által nyújtott támogatás összege
helyiségek, elôterek, mosóhelyiségek, 113.105.261 Ft.

és az eszközbeszerzést követôen, a használatbavételi és mûködési engedélyek
beszerzése után várható.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
39.378.881 Ft.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív
Program keretében az SZKTT Szociális
Szolgáltató Központ újszentiváni telephelyének felújítására, bôvítésére. Az épületben a beruházásnak köszönhetôen
helyet kap a felújított idôsek klubja, a
házi segítségnyújtás és az étkeztetés.
Emellett kialakításra kerül egy iroda
váróval, akadálymentes vizesblokk, és
felújítják a teljes épületet. Az iroda berendezését, az elavult bútorok cseréjét,
valamint egy személygépjármû és egy
kerékpár beszerzését szintén a projekt
keretében tervezik megvalósítani. A projekt célja az épület szociális feladatok
ellátásához szükséges átalakítása, az
esélyegyenlôség biztosítása, szükséges
irodák, szociális helyiségek kialakítása,
felszerelése megfelelô tárgyi eszközökkel. Fontos cél még a lakosság helyben
történô, minél teljesebb körû ellátása, a
helyi igényeknek megfelelôen kialakított,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító rendszerek tökéletesítése.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege
49.246.326 Ft.

Külterületi belvízelvezetô csatornák teszi a jelenlegi helyzet, hiszen az átDomaszéken és a szomszédos településeken továbbra is a „víz az Úr”. A az ATIKÖVIZIG, a Szeged és Környéke ázott talaj lehetetlenné teszi a javítást,
2010-ben novemberig lehulló mintegy Vízgazdálkodási Társulat és az önkor- egyedüli lehetôség a víz minél jobb
1100 milliméter csapadék és a decem- mányzat kezelésében vannak. A Jámbor- levezetése.
December 1-tôl kezdôdô idôszakban a
beri ráadás esô, hó megtette a hatását. ka-, Kisivánszéki csatorna, Domaszéki
December 1. óta I.-II. készültségi foko- fôcsatorna, Kunhalmi csatorna kotrása védekezés költségei több mint 15 millió
Ft-ot tesznek ki. A védekezést a Kazatban védekeznek a belvíz ellen kül- és megtörtént, illetve folyamatban van.
belterületen egyaránt. Az ôsz során megA kritikus helyeken folyik a csatornák, tasztrófavédelem, Tûzoltóság, ATIVIZIG,
kezdték a munkát és a lehetôségekhez vízelvezetô árkok ásása, (kilométeres Víztársulat szakembereivel egyeztetve
képest tervszerûen végzik, figyelembe hosszakban is), átereszek elhelyezése, folytatja a település, a lakosság aktív
véve a menetközben felmerülô problé- régi árkok, átereszek felkutatása, újra- közremûködésével. Legveszélyesebb
mákat is. A legjobb idôpontban valósult élesztése. Sajnos épületek is károsodtak, helyeken társultak a földtulajdonosok,
meg a belterületi csatornaépítés I. üteme, hiszen a rendkívüli magas talajvízszint szomszédok egyesítették erejüket, anyaamely enyhíti a belterületi védekezés gyorsan felvizesedést okoz. A földutakat gi és technikai lehetôségeiket csatornanehézségeit.
és a közlekedôket különösen próbára ásás, áteresz-elhelyezés érdekében.
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Deszk Község Önkormányzata 2010.
december 4-én Nyugdíjas-napot szervezett a Sportcsarnokban. Az idei évben kistérségi szintre emelkedett a rendezvény,
mert nem csak deszki, hanem újszegedi,
szôregi, tiszaszigeti, újszentiváni, ferencszállási és kiskundorozsmai nyugdíjasok
is részt vettek rajta. A vendégeket Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita szórakoztatta népszerû operett slágerekkel. Ezt
követôen az X-faktorból ismert Summers
Sisters, valamint édesapjuk, Nyári Károly
(zongorista-énekes) léptek színpadra
ismert slágerekkel.
Az Önkormányzat, a Deszki Szerb
Önkormányzat és a Deszk Kisebbségi
Cigány Önkormányzat szervezésében
helyi és szegedi vállalkozók támogatásával 2010. december 5-én nagyszabású
Mikulás-ünnepséget rendeztek a Faluház
elôtti téren. A hintón érkezô Mikulástól
600 gyermek kapott csomagot. A csomagosztás közben a gyerekek kézmûves
foglalkozáson, ügyességi játékokon ve-

hettek részt, valamint arcfestés és sok
más vicces feladat szórakoztatta ôket.
2011. január 7-én a Faluházban a Bánát
Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében a helyi szerbek kulturális
mûsor keretében ünnepelték meg a hagyományos Pravoszláv Karácsonyt. A
rendezvényt a Vándor-Ló Étteremben
baráti est követte.
A nagyszabású mûsornak külön aktualitást adott a több mint 100 millió
forintos projekt, mellyel a deszki szerb
közösség a jelenlegi óvoda és iskolaépületbôl kíván oktatási és kulturális
központot létrehozni. Ezekrôl a tervekrôl
Koczor György építész szólt a vendégekhez, meleg szavakkal méltatva ezt
a páratlan összefogást.
Szintén a Vándor-Ló Étteremben került megrendezésre 2011. január 13-án
a hagyományos Szerb Szilveszteri Bál,
melyre a szomszédos településekrôl, Baranya megyébôl és országhatáron túlról
is érkeztek szerb vendégek.

Szociális szolgáltatások fejlesztése
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Domaszéken is problémákat okoz a belvíz

Szegedi Kistérségi hírek

Színes programkavalkád Deszken

Recept

Lucskos
káposzta
Hozzávalók:
50 dkg hús
1 fej káposzta
1-1sárgarépa és gyökér
1 nagy fej hagyma
2-3 gerezd fokhagyma
1 paprika
1 paradicsom
delikát, só, bors, csombor, kapor
1 evôkanál liszt
1 kanál olaj
1 evôkanál piros paprika
tejföl
1 kis doboz paradicsompüré

csokor kapor, vagy szárított kapor. Nekem ezekkel a fûszerekkel igazán finom.
Mikor az alapanyagok megpuhultak,
paprikás rántással leves sûrûségûre
berántom, és egy kis doboz paradicsompürét adok hozzá. Utána fûszerezem, és
felrottyantom. Ha egyben fôtt hús van
benne, kiveszem és felszeletelem, ha
csontos, a húst leszedem a csontról. Tálaláskor a leves mellé felteszem a húst.
Kenyérszeletekkel, egy tálkában tejföllel,
másikban apróra vágott kaporral tálalom.
Ha csak csontból készítem, akkor valamilyen sütemény - rétes, fánk, krumpli
lángos követi, és így is kiadós ebéd.

Elkészítés:
A húsféléket egy szál sárgarépával,
gyökérrel, egy nagy hagymával, két-három gerezd fokhagymával - annyi vízben,
mint a húslevest - felteszem fôni. Egy
paprika, és egy paradicsom is mehet bele.
Közben egy szép fej édeskáposztát nem
túl vékonyra felszeletelek, és mikor a hús
kb. fél órát fôtt, a káposztát is hozzáadom.
Delikáttal, borssal fûszerezem, de nálam
a legfontosabb hozzá a csombor, azaz
borsikafû, (ôrölve vagy frissen) és egy
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