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Hamarosan indul az
Minden teleIndóház tér felújítása pülésen elfoEgy modern, korgadták a költségvetést Programok a Kistérségben
szerû, de mégis
A képviselôtestületek célja, hogy
mûködôképes
maradjon az önkormányzat.

az Indóház tér
mûemléki jellegét
megtartó tér fog
kialakulni
Fejlesztések Szegeden
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A szegedi kistérségben több
olyan rendezvényt szerveznek, melyek az ország más
tájairól, de akár külföldrôl
is vonzanak érdeklôdôket.
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Kistérség települései

Bemutatkoznak a települések:
Kübekháza

Kübekházán mintegy 2,2 milliárd forint értékû fejlesztést hajtottak végre
az elmúlt nyolc évben. Molnár Róbert polgármester elmondta: ha valamit nem
tudtak igényesen megvalósítani, akkor abba nem is fogtak bele. Szerinte egy
falu megtartó ereje attól függ, milyen a közössége, vagyis hogy egymás mellett vagy egymásért élnek az emberek. Kübekházán számítanak az emberek
kreativitására és munkájára.
A Szegedtôl 16 kilométerre fekvô, közel
1700 lelket számláló Kübekházán nemrégiben fogadták el a település 2011-es
költségvetését. A 238 millió forintos büdzsébôl idén mintegy 55 millió forintot
fordítanak különbözô fejlesztésekre, korszerûsítésekre. Molnár Róbert 2002 óta
áll a település élén, elôtte egy cikluson át,
1998-tól 2002-ig országgyûlési képviselô
volt. Kübekháza Karl Kübeck von Kübau
grófról, az Osztrák-Magyar Monarchia
udvari kamarásáról kapta nevét. Az
internetes lexikon, a wikipédia szerint
1844-ben magyar dohánykertészeket
telepítettek ide. Ez az oka a település
sakktábla szerkezetének. Az 1850-es
évektôl egyre több elszegényedett kertész hagyta el a falut. A helyükre bánáti sváb családok érkeztek. Az 1940-es
évekre az 540 családból már 110 német
volt. Ezek jelentôs része már a szovjet
hadsereg bevonulása elôtt elhagyta a falut. Másokat a háború után kitelepítettek.
Molnár Róbert elmondása szerint nagyon értékes emberek élnek Kübekházán,
akiknek a kreativitására és munkájára
számítanak, támaszkodnak. Az ô segítségükkel, pályázatokon elnyert források
felhasználásával épült, korszerûsödött
nagyon sok minden az elmúlt években
a faluban. Kiemelt fontosságúnak tartják
a temetôkert fejlesztését, ahol az évek
során több száz fát, köztük platánt, valamint cserjét és rózsát ültettek. Elkezdték
a belsô díszburkolatú úthálózat kiépítését,
amelyet a jövôben folytatni szeretnének.
Több mint hatmillió forintból újították
fel a ravatalozó épületét, amely belsô kialakításában, miliôjében szakít a magyar
ravatalozók hagyományos fekete-lilás
árnyalataival. A Belügyminisztérium,

Reménysugár iskola

valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sport
Minisztérium pályázatának köszönhetôen az omladozó tûzoltószertárból
alakítottak ki egy klubot és kávézót,
valamint egy üzlethelyiséget. A fejleszMolnár Róbert polgármester
tésre elnyert pénzbôl az építôanyagokat
vásárolta meg az önkormányzat, míg a
munkálatokat a helyi mesteremberek eddigi legnagyobb beruházása volt a
végezték. Molnár Róbert elmondása sze- szennyvízhálózati rendszer kiépítése
rint ez a pályázatuk zömére igaz. Úgy – 673 millió forintos uniós pályázati forvéli, önbecsülést ad az embereknek, ha rásból és 114 millió forint önerôbôl. A
munkájukra, kreativitásukra támasz- fejlesztés eredményeként valamennyi
kodik az önkormányzat. Az a jó vezetôi utca aszfaltos lett. E projekt minôségi
hozzáállás – hangsúlyozza –, ha az ember változást hozott a település életében,
felkutatja az értékeket. Elmondása sze- amely így teljes egészében közmûvessé
rint, ha valamit nem tudtak igényesen vált. A polgármester elmondta: az elmúlt
megvalósítani, akkor abba nem is fog- nyolc évben a temetôkert fejlesztése
tak bele. A polgármesteri hivatalt nem mellett több száz fát, cserjét, egynyári
csupán felújították és akadálymentesí- és évelô virágot ültettek a falu különbözô
tették, de az informatikai rendszerét is pontjaira. A Fô, Mátyás, Óbébai, Kálvária
korszerûsítették, az épület elôtt pedig és Hunyadi utca fásítására pályázaton
parkosítottak és parkolót alakítottak ki. nyertek pénzt. Hárommillió forintból új
Kübekházán az elmúlt években vala- játszóteret építettek. Uniós és hazai formennyi közintézményt akadálymente- rásból, mintegy 50 millió forintból épült
sítették. – Hosszú éveken át méltatlan hulladékudvar és szelektív hulladékkörülmények között öltöztek a focistáink. gyûjtô a településen. A szemétszállítást
Közel 4 millió forint pályázati forrásból igénybe vevô kübekiek meghatározott
és jelentôs önerôbôl, sok-sok falubeli mennyiségi korlátig térítésmentesen
önzetlen közremûködésével építettünk vehetik igénybe a szolgáltatást. A köregy 260 négyzetméteres sportöltözôt és nyezettudatos nevelést fontosnak tartják,
klubtermet. A környezô települések közül ezért a katolikus egyház által fenntaregyedül mi építettük át a mázsaházunkat, tott iskolában is a szelektív hulladékhogy az állattartó kübekházi gazdáknak gyûjtésre ösztönzik a gyermekeket. Az
ne kelljen Szegedre beszállítaniuk a egészségügyi és szociális intézményeket
jószágaikat. A kis ütött-kopott épület- egy helyre integrálták. Elôbb a centrum
bôl az uniós szabványoknak megfelelô egészségügyi részlege – háziorvosi, fogfelvásárlótelepet létesítettünk, amely az orvosi és gyermekorvosi rendelô, védônôi
Európai Unió ENAR-kódjával ellátott, így szolgálat és gyógyszertár – épült meg 25
az innen kikerülô jószág beazonosítható millió forintos önkormányzati forrásból,
a világ bármely pontján – hangsúlyozta majd pályázati pénzbôl és önerôbôl kia polgármester. Kübekháza történetének alakították a családgondozónak, nappali

Reménysugár ovoda

ellátásnak, idôsek klubjának helyet adó
szociális részleget. 2008-ban és 2009ben felújították az óvoda tetôszerkezetét,
nyílászáróit, elektromos és informatikai
rendszerét, valamint vizesblokkját és
külsô homlokzatát. Tavalyelôtt készült el
hárommillió forint pályázati pénzbôl az
óvodához tartozó játszótér és Százszorszépfalva, melyet sokan megcsodáltak
már az országból. A pici házakból, utakból, kertészetbôl álló minifalu nagy sikert
aratott a gyermekek körében. Tavaly
adták át a pályázati forrásból, önkormányzati önerôbôl és a Kübekházáért
Közalapítvány támogatásából összesen
nyolcmillió forintból átépített fôzôkonyhát, amely napi 300 adag meleg étel
elkészítéséhez rendelkezik engedéllyel,
de szükség esetén akár napi 500 adag
étel elkészítésére is alkalmas. Minôségi
változást jelentett az önkormányzat életében az a szegedi kistérségi pályázattal
nyert, több mint hatmillió forint értékû 9 személyes kisbusz, amellyel nem
csupán orvosi vizsgálatokra szállítják
a betegeket, de önkormányzati beszerzéseknél is használják. Népszerûek az
önkormányzat által finanszírozott, de a
lakosság számára ingyenes havi szûrôvizsgálatok. Nagyon kedvelt a Mindenki
Karácsonya, amit 2004 óta a fôtéren
rendeznek meg. Ilyenkor a betlehemi
jászolban életnagyságú bábuk vannak.
Kübekháza legvonzóbb rendezvénye az

Egészségügyi és Szociális Centrum

Operettfalu, mely 1999-ben indult hódító
útjára. A ma már európai hírû eseményre
tízezernél is többen sereglenek az 1700
lelket számláló faluba. A jövôrôl szólva
Molnár Róbert elmondta: már elnyerte az
önkormányzat a fôtér elektromos hálózatának átépítésére vonatkozó 33 millió
forintos uniós pályázatot, amelynek keretében földkábelesre cserélik a meglévô
hálózatot, és a mai villanypóznák helyett
öntöttvas kandelábereket helyeznek ki.
Ebben a ciklusban elkezdôdik a járdarekonstrukció a településen. Tervezik,
hogy a romániai Óbéba és Kübekháza
között utat építenek, mint ahogy azt is
kezdeményezni fogja a képviselôtestület a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél,
hogy Kübekháza és Szôreg között új út
épüljön. A polgármester elmondta: fontosnak tartják, hogy a fiatalokat még
inkább bevonják a falu vérkeringésébe,
ezért közösségi rádiót, majd televíziót
szeretnének indítani. – Hiszünk abban,
hogy a rádió és a televízió a faluközösség
összekovácsolásának egyik jó eszköze
lehet. Egy falu megtartó ereje attól függ,
milyen a közössége, vagyis hogy egymás mellett vagy egymásért élnek az
emberek. Kübekházán voltak, vannak
és lesznek közös célok, voltak, vannak
és lesznek közös sikerek, de ezek nem
a polgármester és a képviselôtestület,
hanem a falu sikerei – mondta végezetül
Molnár Róbert.
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Polgármesterek a 2011-es költségvetésrôl és az idei kilátásokról
Legfontosabb cél a talpon maradás

Nemrégiben fogadták el a települések képviselôtestületei a 2011-es költségvetést. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük Dóc, Domaszék, Zsombó, Sándorfalva
és Kübekháza polgármesterét: náluk mennyi a büdzsé fôösszege és hiánya,
milyen racionalizálási lépéseket, takarékossági intézkedéseket tettek, tesznek, mit jelöltek meg az idei év legfontosabb céljaként?
Dóc költségvetésének fôösszege 149
millió 160 ezer forint. A büdzsé hiánya
53 millió 751 ezer forint, ami a költségvetés 36 százaléka. Tóth Margit polgármester elmondása szerint már 2010-ben
is ennyi volt a forráshiányuk. Dóc elsô
embere hangsúlyozta: már nem tudnak
min és hol spórolni. Elmondta: 2006 óta
társadalmi megbízatású polgármesterként irányítja a települést, a képviselôk
pedig minimális tiszteletdíjért dolgoznak. A település körjegyzôséghez tartozik, kötelezô önkormányzati feladatait
– óvoda, tanyagondnok, házi szociális
gondozás, gyermek- és család jóléti szolgálat – társulási formában látja el. Önálló
intézménye nincs az önkormányzatnak,
amelynek gazdálkodását a szigorúság és
a takarékosság jellemzi. Tóth Margit az
idei év legfontosabb céljaként a talpon
maradást jelölte meg.

Dóci könyvtár

Domaszék 2011.évi költségvetésének
fôösszege: 853 millió 925 ezer forint. A
hiány: 16 millió 986 ezer forint. Kispéter
Géza polgármester elmondta: az elmúlt
években racionalizálási lépésként a település oktatási intézményeit elkezdték
társulásokban mûködtetni, így az óvodát

Domaszéki kisvasútállomás

és az iskolát is Röszkével együtt mûködtetik. A szociális ellátó intézményeket
pedig a Szegedi Kistérséggel együtt mûködtetik. Kispéter Géza szerint az idei év
egyik legfontosabb feladata a mûködôképesség fenntartása és a költségvetés
hiányának csökkentése. Mindemellett
fontosnak tartja a polgármester, hogy
a pályázati lehetôségeket maximálisan
kihasználják 2011-ben is. Ugyanilyen
fontos a település kulturális és tárgyi
értékeinek megóvása, megôrzése, hagyományainak ápolása kulturális programok szervezésén keresztül – pályázati
források bevonásával. Domaszék elsô
embere fontosnak tartja még a többi
polgármesteri hivatallal való összefogást,
valamint a testvértelepülésekkel történô
kiegyensúlyozott kapcsolatot.
Zsombó költségvetésének fôösszege 1
milliárd 50 millió 558 ezer forint. A tervezett hiány 111 millió 190 ezer Ft, amely
Gyuris Zsolt polgármester elmondása
szerint a fejlesztésekhez nyert pályázati
pénzek megelôlegezését, illetve önerejét,
valamint minimális mûködési forráshiányt tartalmaz. A tervezett hiány megközelítôleg felét pénzmaradványból, másik

felét hitelbôl és takarékos gazdálkodással
tervezi fedezni az önkormányzat, amely
az elôzô ciklus elején hatékonysági vizsgálatnak vetette alá az intézményeit. – E
vizsgálat eredményeit is felhasználva,
elôre felépített ütemterv szerint tette
meg az önkormányzat a szükséges intézkedéseket: a feladatellátás csorbulása
nélkül létszámcsökkentésre került sor
oly módon, hogy a nyugdíjba vonuló
dolgozók helye nem került betöltésre,
illetve kihasználásra került a prémium
évek program. A kisegítô feladatok és�szerûbb ellátása érdekében egy irányítás
alá került a takarítás és a karbantartás
a közintézmények vonatkozásában. Így
hatékonyabb a feladatellátás, és kevesebb
létszám is elegendô. Az állami támogatás rendszerének átalakulása miatt az
óvodát, az iskolát és a mûvészetoktatási
intézményeket társulásban mûködtetjük.
Pályázatokat nyert az önkormányzat és
intézményei a mûködés támogatására, segítésére, szakmai feladatellátás
fejlesztésére (HEFOP, TÁMOP). Lehetôséget biztosítunk a részmunkaidôs foglalkoztatásra. A lehetséges legnagyobb
mértékben használja ki az önkormányzat a közfoglalkoztatást. Valamennyi
intézménynél energiahatékonysági beruházások végrehajtásával – világítás-

Zsombói templom

korszerûsítéssel, fûtéskorszerûsítéssel,
hôszigeteléssel, külsô nyílászárók cseréjével, napkollektorok üzembe helyezésével – csökkentettük a fenntartási
költségeket – hangsúlyozta Gyuris Zsolt,
hozzátéve: folyamatosan figyelemmel
kísérik a feladatellátás hatékonyságát,
és szükség szerint átszervezéseket és
racionalizálásokat hajtanak végre. A
mûködôképesség fenntartása mellett a
költségvetésben tervezett 550 millió forint összértékû beruházás megvalósítása

Széchényi Ifjúsági
Közösségi Központ

a legfontosabb cél az idei évben. E beruházások közül a nagyobbak: bölcsôde,
szociális szolgáltató központ, kerékpárút,
csapadékvíz-elvezetô rendszer, buszöblök kiépítése, buszmegállók felújítása,
településközpont fejlesztése.
Sándorfalva költségvetésének kiadási
fôösszege 1 milliárd 494 millió forint, a
bevételi fôösszege pedig 1 milliárd 482
millió forint. Kakas Béla polgármester
elmondása szerint a 12,5 millió forintos
forráshiányt ki tudja gazdálkodni az önkormányzat a 2010. évi pénzmaradvány
összegébôl. – Így büszkén mondhatom,
hogy hiány nélkül tervezhetô a 2011-es
költségvetésünk. Ezt úgy mutathatjuk fel,
hogy a teljes intézményrendszerünket
tudjuk mûködtetni, kötelezô és önként
vállalt feladatainkat pedig hiánytalanul
képesek vagyunk ellátni – hangsúlyozta
a polgármester. Kakas Béla így folytatta:
– Jól esik kimondanom, hogy megszorításra nem volt szükség, a takarékosság

pedig a költségvetésünk számos pontjában jól láthatóan megjelenik. További
megtakarítást eredményez majd a két
önkormányzati kft. összevonása, mellyel
a fajlagos, járulékos költségeket tudjuk
csökkenteni, így például egy könyveléssel, egy fel-ügyelôbizottsággal tud
majd tovább mûködni a cég. Minden
intézményünknél határozott célunk a
dologi kiadások csökkentése – mondta
a polgármester. Az idei év legfontosabb
célja? – Sándorfalva eddigi legnagyobb
beruházása a 4,9 milliárd forintos költségvetésû szennyvíz-projekt megvalósítása. Az elmúlt években mintegy
kétmilliárd forint értékben valósítottunk
meg infrastrukturális fejlesztéseket. Természetesen ezekhez tartozik fenntartási,
továbbmûködtetési kötelezettség, ami
azért ad feladatot az önkormányzatnak
– mondta Kakas Béla.
Kübekháza költségvetésének fôösszege 238 millió forint. A büdzsé hiánya 30
millió forint. Molnár Róbert polgármester
elmondása szerint létszámleépítés, racionalizálás a központi fôzôkonyhán
volt, ahol 2002-ben még öten dolgoztak,
ma viszont már csak egy fôállású szakács és egy élelmezésvezetô dolgozik
itt. – A hiányzó kapacitást a közmunkaprogramból pótoltuk, pótoljuk, amivel
sokat lehet spórolni. A költségvetést
úgy hoztuk egyensúlyba, hogy közben
nem adósodtunk el. Nem szerencsés a
közmunkaprogram átalakítása, mert a
korábbi jó volt az önkormányzatoknak
és a programban résztvevôknek is, enyhítette a társadalmi, szociális feszültségeket. A mostani rendszerben korlátozzák az önkormányzatok mozgásterét, s
úgy vélem, hogy a kormány áttestálja
a szegénységpolitikáját az önkormányzatokra. Az idei esztendô legfontosabb
célja a mûködôképesség fenntartása.
Úgy vélem, hogy a beruházások idén
lelassulnak vagy le is állnak – mondta
Molnár Róbert polgármester.

Fejlesztések Szegeden

A bontások után március közepétôl
építenek a 4-es villamosvonalon
Ütemterv szerint halad a felújítási munka 4-es villamos vonalán: a Tarjáni
végállomástól elbontották a régi felsôvezetékeket, és a síneket is felszedték
a Glattfelder térig. Március 15-e után elkezdôdik az építkezés. A Tisza Lajos körúton az ünnepnap elôtt közmûkiváltásokat készítettek elô, rövidesen
ezen a szakaszon is nekilátnak a régi sínpálya bontásának.

Hangos dudálással hajtott el egy fehér
autó az egyik munkagép mellett a Tisza
Lajos körúton az Anna-kúttól néhány mé-

szok és a trolik is különösebb probléma
nélkül kerülgették az aszfaltbontókat. A
március 15-e hosszú hétvége elsô napjaiban a Tisza Lajos körút több pontján is
félpályás útátvágásokat végeztek, hogy
elkezdhessék a 4-es villamosvonal felterre. A zajos szóváltás elmaradt, ezúttal újításához kapcsolódó közmûkiváltásokat.
egy régi ismerôs köszöntötte a munkagép Az autóknak és a tömegközlekedési járkezelôjét. A személyautók mellett a bu- mûveknek a villamosok által épp nem
használt sínpályára kellett ráhajtaniuk,
így tudták kerülni a munkagépeket.
Addig, amíg a kivitelezô nem bontja el a
villamospálya-szakaszt, ide tereljük a forgalmat, tehát maradnak a sávok; nem kell
jelentôsen korlátozni a forgalmat - avatott
be a forgalomterelés részleteibe Csanádi
Zoltán, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. projektigazgatója. Ezeket a
munkákat néhány napon belül befejezi
a kivitelezô, és hamarosan elkezdi bontani a Tisza Lajos körúti pályaszakaszt is.
Február közepén vette át a munkaterületet a 4-es villamosvonal felújítását
végzô MTV4 Konzorcium, a kivitelezônek
a Tisza Lajos körúton az Anna-kút és a
Novotel szálló között egy a Kossuth Lajos sugárútihoz hasonló sínpályát kell

kialakítania, miközben a Tisza Lajos
körutat is teljes szélességében felújítja,
zöldfelülettel és új járdával.
A Glattfelder tértôl marad a korábbi
zúzottköves vágányzóna, a teljes pályaszerkezetet, a régi síneket cserélik ki a
Tarjáni végállomástól idáig. Február közepe óta elbontották a felsôvezetékeket, és a
régi síneket is felszedték, ott jártunkkor
a munkagépek épp a maradék beton-

aljakat szállították el a Szent György
térnél, így már csak néhány száz méter
választotta el a kivitelezôt, hogy elérje a
Novotel szállót, a kite rmelt zúzottkövet
az SZKT telepére szállítják.
Az ünnepek után elkezdôdött már az
építkezési fázis is. Ez azt jelenti, hogy a
felsôvezeték-tartó oszlopok alapozását
kezdi el a kivitelezô - ismertette a továbFolytatás a 8. oldalon
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Rendezvények

A szármától a szántóversenyig
Programkavalkád a kistérségben 2. rész

december 16-án lesz a Faluházban, civil
szervezetek részvételével. Az iskolások
A tél végével a településeken megpezsdül az élet, és számos program és az óvodások adnak mûsort a közös
várja nem csak a helyieket. A szegedi kistérségben több olyan rendezvényt gyertyagyújtás, sütizés, forralt boroszerveznek, melyek az ország más tájairól, de akár külföldrôl is vonzanak zás mellé.
Algyô életét is számos kisebb-nagyobb
érdeklôdôket. Következik egy kis kitekintés, ezúttal Deszk, Algyô, Röszke
rendezvény gazdagítja az év folyamán.
és Dóc 2011-es programjaira.
Április 29-30-án lesznek idén a falunapok a faluház és szabadidôközpontban.
Fôzôverseny, kirakodóvásár, élô koncertek, színpadi produkciók várják a
helyieket és a vendégeket. Május 1-jén
a sportközpontban és a Borbála Fürdôben Sportmajálist szerveznek a lakosság minden korosztályát megmozgató
programokkal és bemutatókkal. Május
29-e a repüléstörténeti emléknapé, a
hôsök napjáé és a családi gyermeknapé. A szabadidôközpontban a szervezôk
bemutatják az algyôi reptér történetét,
programokkal, koncertekkel körítve.
Július utolsó hétvégéjén szervezik az
Anna-napi búcsút a Szent Anna Templomban és környékén. Ezen a hagyományos,
Deszki Maros Menti Fesztivál
helyi egyházi ünnepen és búcsújáráson
kirakodóvásár és szentmise is várja a
Deszken idén minden évszakra jut ház, kézmûves foglalkozások, kulturális vendégeket Szent Anna, Algyô védôlegalább egy jelentôsebb rendezvény. mûsor, utcabál. Szeptember 2-3-4-én há- szentje emlékére. Augusztus 13-14-én a
Április 15-én délután 2-kor kezdôdik a rom helyszínen zajlik majd a Nemzetközi lovaspályán rendezik az idei nemzetközi
Algyôi Falunapok Fôzôverseny
Faluházban a XIII. Deszki Maros Menti Kulturális és Gasztronómiai Találkozó, lovas napokat, szeptember 10-én pedig
Fesztivál, több mint 20 csoport fellépé- benne a polgármesterek immár hagyo- a szabadidôközpontban a nomád ételek
sével. Május 1-jét majálissal ünnepli a mányos nemzetközi fôzôversenyével, fôzôfesztiválját. Algyô Napja október Sportpályán. Szármafôzésben az elmúlt Megyei Egyesületének Dóci Csoportja
község. Ekkor a Sportcentrumban lesz kiállításokkal, utcabállal, koncertekkel, 1-jére esik, ekkor ünneplik a helyiek a évek hagyományaihoz híven nem csak fôzôversenyre hívja az ópusztaszeri, a
hazai, de határon túli csapatok is össze- balástyai és a sándorfalvi sorstársakat,
fôzôverseny, focikupa, szabadtéri játszó- játékos vetélkedôkkel. A Falukarácsony Szegedtôl való elválást.
Röszkén sem lesz unalmas 2011. Május mérik tudásukat. A záró napon a Röszkei akik tréfás vetélkedôn is összemérhetik
elsején a mûvelôdési házban, és elôtte Amatôr Fogathajtó verseny, a Falunapi tudásukat. Szeptemberben az elôdöntônem csak majálisozni hívják az érdek- Sakk bajnokság és Gyermekparadicsom vel indul, és decemberben a döntôvel zálôdôket, hanem anyák napját ünnepelni várja a település lakóit és a röszkeieket. rul a községi könyvtárban a versmondó
is színpadi produkciókkal, programokDóc önkormányzata 2011-ben is színes verseny. Októberben, szintén a bibliotékal. A június 4-tôl 9-ig tartó idôszak programokkal várja a község lakosságát kában Liszt Ferenc születésének 200.
Röszkén Szent Antal-hete a helyi temp- és a környezô településekrôl érkezôket. évfordulójára emlékeznek „Lisztomálom felszentelésének 95. évfordulója Áprilisban a községi könyvtárban meg- nia, avagy aki szupersztárnak született”
tiszteletére. A rendezvényt vetélkedôk, emlékeznek a Magyar Költészet Napjá- címmel, és ugyanebben a hónapban az
alkotóház, szabadtéri szentmise, tábor- ról, valamint locsolóversek tanulásával, Idôsek Világnapján köszöntik a szépkotûz, fotókiállítás, elôadások színesítik. népszokások felelevenítésével készülnek rúakat is. December 10-én lesz a dóci
A mûvelôdési ház június 14 és 18-a kö- a húsvétra. Június 11-én rendezik a ha- böllérnap, 16-án pedig a Falukarácsony.
zött alapítója, Klebelsberg Kunó néhai gyománynak számító falunapot, melyhez A könyvtárban szervezett programok a
kultuszminiszter emléke elôtt tiszteleg. a település a LEADER pályázatból nyert Sándorfalva Város Önkormányzatával
Augusztus 6-7-én lesz a XVII. Nemzet- támogatást. Augusztus 13-án másodszor konzorciumban megvalósítandó TÁközi Töltött Káposzta-fôzô Verseny és a rendeznek Dócon szántóversenyt, 20-án MOP 3.2.4. pályázat segítségével valóXXI. Röszkei Falunap a Benkóczy Béla pedig a Mozgáskorlátozottak Csongrád sulnak meg.

Fejlesztések Szegeden

Indul az Indóház tér felújítása
A területet kezelô MÁV-tól megérkeztek a szükséges engedélyek, a kivitelezô
most véglegesíti az építkezések idején
életbelépô ideiglenes forgalmi rend terveit. Az Indóház tér felújítása a szegedi
elektromos tömegközlekedés fejlesztési
nagyprojekt részeként valósul meg, a
munkákat az 1-es villamosvonalat felújító A-SZ-E Konzorcium végzi el. Az
átalakításnak köszönhetôen építészetileg
és közlekedési szempontból is megújul
Szeged „kapuja”.

Indóháztér látványterve

A MÁV-tól mint a terület egy részének
kezelôjétôl a március 15-ei hosszú hétvége
elôtt megérkeztek a szükséges engedélyek - ismertette az aktuális helyzetet
Csanádi Zoltán, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. projektigazgatója. A
kivitelezônek még el kell készítenie egy
pontos tervet az építkezés idejére életbe
lépô ideiglenes forgalmi rendrôl, ha ezt
a város elfogadja, akkor elkezdôdhetnek
a munkálatok. A projektigazgatótól megtudtuk, a tervek már 90%-ban összeálltak,

amint azokat elfogadja önkormányzat,
elindulhat a beruházás.
A kivitelezônek innentôl kezdve feszített tempóban kell dolgoznia, ha tartani
szeretné a véghatáridôt, ami ezúttal idén
november. Eddig az idôpontig az Indóház teret alaposan át kell alakítania. A
Nagyállomás épülete és a villamossín
közötti terület autómentes gyalogos zónává válik. Az épülethez közelebb kerül
az 1-es villamos jelenlegi megállója, és
egy második villamos peron is épül, hogy
egyszerre két megálló fogadja az 1-es
és 2-es villamos utasforgalmát. Mindkét villamos megálló magasperonú lesz
rámpával az akadálymentes közlekedés
biztosítása érdekében.
Egy modern, korszerû, de mégis az Indóház tér mûemléki jellegét megtartó tér
fog kialakulni, ahol jelentôsen korlátozva
lesz a gépjármûfogalom, míg a tömegközlekedés természetesen megmarad, tehát
mind a villamos-, mind a buszközlekedés
a régi megszokott menetrend szerint zajlik
majd -tudtuk meg a további részleteket
Csanádi Zoltántól. Átépülnek a megállók,
peronok, melyeknek köszönhetôen a buszmegálló kikerül a Szent Ferenc utcából, és
közelebb lesz az állomáshoz.
A villamosokhoz hasonlóan a buszok
is a Gôz utca felôl érkeznek majd a térre,

és a Galamb utcán távoznak. A buszmeg- csobogóval, ülôpadokkal és zöld növényekállók átkerülnek a második villamos kel - avatott be a térrendezés további
peron mellé (leszálláshoz) és a tér északi részleteibe a projektigazgató. A Szent
végébe (felszálláshoz). A Gôz utca egy- Ferenc utca a jelenlegi aszfalt helyett
irányú, míg a Galamb utca kétirányú egységes térburkolatot kap, kibôvítve a
lesz. Parkolásra a Szent Ferenc utcában téregyüttes gyalogos felületeit. Az utca
két oldalán végig parkolóhelyek lesznek,
és a tér északi végében lesz lehetôség.
A Nagyállomás elôtti gyalogos zóna melyeket egységes fasor szegélyez majd.
gránit díszburkolatot kap, melyet az autók, A tér északi végében kap helyet a másik
buszok forgalmi sávjától forgalomzáró pol- parkoló a fedett kerékpártárolóval együtt.
lersor választ majd el. Az épület elôtti két A tér déli részén, az érkezési oldalon lesz
öbölben pihenôhelyek létesülnek ivókúttal, a taxiállomás további parkolóhelyekkel.

Indóháztér
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220 millió juthat a Holt-Marosra

Elôkészítés alatt az uniós pályázat

Megújulhat a szegedi Holt-Maros déli szakasza, amennyiben sikerrel jár az
önkormányzat elôkészítés alatt álló pályázata. A régi folyókanyarulat másik
három szakaszát korábban már rehabilitálták. A felújítás célja nemcsak a
környezetvédelem. Ha a beruházás megvalósul, a Holt-Maros és környéke
kellemes, rekreációs, szabadidô eltöltésére alkalmas területté válhat.

Mindennapok

A terület jelenleg szemetes, elhanyagolt. A szegedi polgármesteri hivatal
fejlesztési irodájától kapott tájékoztatás
szerint a város még az év elsô felében
pályázatot szeretne benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
egyik vonatkozó kiírására a Holt-Maros
rekultivációja érdekében. A tervezett
beruházás mederrendezési munkálatokat, ôshonos, és tájjellegû növények
telepítését, vízrendezési munkálatokat
tartalmaz, megközelítôleg 220 millió
forint értékben. A forrás elnyerésének
feltétele, hogy a Holt-Maros szóban forgó
része helyi, területi, országos védelem,
vagy NATURA 2000 besorolás alá essen.
Ez már megvalósult, miután februárban
a szegedi közgyûlés a területet helyi mai szervezetek bevonásával elkészülne
a megvalósíthatósági tanulmány. A mávédelem alá vonta.
A projekt a tervek szerint két részbôl sodik szakasz lenne maga a beruházás.
állna. Az elôkészítési szakaszban szak- Az Európai Unió az elôkészítési szakaszt

85%-ban, a második szakaszt 100%-ban
finanszírozza, így a tervezett, 220 milliós összköltség mindössze 1,85 milliós
önerôt igényelne.

Kultúra

Szakmai nap a
Nyugdíjas
tanyagondnokoknak Ki-mit-tud?
a kistérségben

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi A jelenlévôk többféle javaslatot tettek (a
Egyesülete és Zsombó Község Önkor- tanyagondnoki szolgálat eredményemányzata tanyagondnoki szakmai napot sebb mûködése, a tanyagondnoki dotartott a Csongrád megyei tanyagond- kumentáció egyszerûsítése a Magyar
nokok, polgármesterek és intézmény- Államkincstári ellenôrzések érdekében),
vezetôk számára. A szakmai napon melyeket az egyesület a Nemzeti Erômegjelenô több mint 50 résztvevônek forrás Minisztériumának továbbít.
A tanyagondnoki szolgálat egy kismódja volt megismerni Zsombó fejlesztési törekvéseit Gyuris Zsolt polgármester térségi pályázatnak köszönhetôen inelôadásában. A településen mûködô dult Zsombón 2004-ben, a tevékenység
22 civil szervezet közül a Szivárvány 2006-ban kezdôdött - fogalmazott a polZsombói Nagycsaládosok Egyesülete gármester. A szolgálat célja a település
valamint a Wesselényi Népfôiskola szín- külterületi (2900 ha), valamint a tanyasi
vonalas munkája példaként állítható a lakott helyek intézményhiányából eredô
tanyás térséggel rendelkezô települések hátrányainak enyhítése, az alapvetô
számára. A Zsombón mûködô 3 tanya- szükségletek kielégítését segítô szolgondnoki szolgálat a településhez tar- gáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
tozó tanyavilágban élôk mindennapjait valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az
könnyíti meg.
Csörszné Zelenák Katalin a FDTE egyéni, közösségi szintû szükségletek
ügyvezetôje bemutatta a 2011. január teljesítésének segítése - fogalmazott a
1-tôl életbelépô, a falu- és tanyagondnoki polgármester.
Gyuris Zsolt hozzátette, a szolgálat
területet érintô rendeletmódosításokat.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal jelenleg három tanyagondnok közreSzociális és Gyámhivatalának vezetôje mûködésével mûködik, az általuk elDr. Mezei Róbert pedig tájékoztatást látandó körzetek határait a fenntartó
adott a Gyámhivatal új feladatairól, és települési önkormányzat rendeletében
bemutatta a Kormányablak mûködését. határozza meg - figyelemmel a lakosság-

szám korlátra. Alapfeladatnak minôsül
a közremûködés az étkeztetésben, a
házi segítségnyújtásban, a közösségi
és szociális információk szolgáltatásában. Feladata még a szolgálatoknak az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
„Nemcsak a húszéveseké a világ...”! Ezt ségük, de természetesen a csoportban
biztosítása oly módon, hogy a gondnokok a közismert dalszöveget bizonyították a érkezôk sem maradtak ajándék nélkül,
megszervezik és lebonyolítják a szállí- Nyugdíjas Ki mit tud? versenyzôi is az különdíjjal lepték meg a legtehetségetást háziorvosi rendelésre egyéb, más IH Rendezvényközpontban, a március sebbeket.
egészségügyi intézménybe, gyógyszer- 11-ei döntôn.
A jelentkezôk vers és próza, valamint
kiváltással segítik a gyógyszerhez jutást,
A negyedik alkalommal megrendezett népdal, színház és tánc kategóriában
illetve a gyógyászati segédeszközközhöz verseny elôdöntôjében közel ötszázan mérettethették meg magukat. A Szegevaló hozzájutást. Alapfeladatok közé szálltak ringbe, a márciusi végsô megmé- den és a Szeged kistérségben - Algyôn,
sorolhatjuk a gyerekek iskolába, óvo- rettetésen több mint harminc mûsorszám Deszken, Domaszéken, Dócon, Kübekhádába történô szállítását is - fogalmazott nyújtott remek szórakozást a nagyérde- zán, Röszkén, Sándorfalván, Szatymazon,
a településvezetô. A tanyagondnokok mûnek. A zsûri minden résztvevôt okle- Tiszaszigeten, Újszentivánon és Zsombón
mintegy 800 fôt látnak el - tette hozzá. véllel és biztató szavakkal jutalmazott. - élô szépkorúak tehetségkutató bemutaGyuris Zsolt elégedett a településen A versenyre bárki jelentkezhetett, aki tójának, a Nyugdíjas Ki mit tud?-nak a
mûködô tanyagondnoki szolgálattal, és megfelelt az egyetlen kritériumnak, be- célja, hogy egymással megismertesse a
reméli, hogy a rendszer mûködtetésére töltötte hatvanadik életévét.
térség idôsebbjeit, összefogja a déli régió
és bôvítésére a jövôben is lesz pénz.
A Szegedi Idôsügyi Tanács által is nyugdíjas szervezeteit - fogalmazott a
Zsombón a Szegedi Kistérség Többcélú támogatott verseny az elmúlt években közel öt hónapos vetélkedô zárórendezTársulás keretén belül mûködik már az olyan népszerû lett, hogy nemcsak vényén id. Boros Gyula. A Szegedi Idôsösszes szociális ellátás, ami a polgár- Csongrád megyébôl érkeztek jelentkezôk, ügyi Tanács vezetôjének legfontosabb
mester szerint több célból is hasznos. hanem Bács-Kiskun és Békés megyébôl törekvése a nyugdíjasok felkarolása, táEgyrészt könnyebbé vált az intézmények is. A többfordulós versenyen rengeteg mogatása. Többek között ezért jelentette
támogatása, másrészt jobban mûködik szép verset, prózát és táncot, színmûvet meg a Senior Center Újságot, amelyet az
az ellátási rendszer.
láthatott a zsûri, akiket mindig az adott Eszperantó utca 1. szám alatt található
kategóriához tartozó szakmacsoportból központban bárki elolvashat, illetve hozta létre a www.seniorcenter.hu honlapot,
jelölt ki a szervezôbizottság.
A legjobbak pénzjutalomban részesül- ahol a szervezet által indított programoktek. Id. Boros Gyula szervezô szerint az ról és a jövô évi Ki mit tud?- ról is már
idôseknek leginkább pénzre van szük- tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
A Ki-Mit-Tud helyezettjei:
Szólóének, szólóhangszer kategóriában:
I. Gyuris János,
II. Szabó Gyula,
III. Miklós Pálné,
Szeged-Kistérség különdíja:
Fülöp János tárogató

Énekkar, népdalkör kategóriában:
I. 	„Ôszikék” Dalkör Sándorfalva, külön elismerésben részesült a dalkör
vezetôje Gulyás Mária Magdolna és
a Sándorfalvi citerazenekar,
II. 	Török József Hagyományôrzô Együttes Tápé,
III. Zsombói Bokréta Dalkör,
Idôsügyi Tanács különdíja:
Szegedi Hóvirág Nyugdíjas Népdalkör

Vers és prózamondás kategóriában:
I. Jávor Olga,
II. Mekler Ferenc,
III. Szalma Imréné,
A zsûri tagjai: elnök: Martonné SzéSzeged Város polgármesterének kü- csi Éva, Tanács István, Kancsár József
löndíja: Trényi Pálné Annuska néni
A díjakat Boros Gyula idôsügyi reSzínjátszás, tánc és egyéb kategória: ferens és Kispéter Géza Domaszék
I. Nosztalgia Néptáncegyüttes,
polgármestere adta át.
II. 	Török József Hagyományôrzô Együttes Tápé,
III.	„Mirjam” színjátszó csoport
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Fejlesztések Szegeden

Fejlôdhet az elôvárosi közlekedés

Megkezdôdött a tervezése a Szegedet mint a busz - tette hozzá Nagy Sándor.
és Hódmezôvásárhelyet összekötô úgy- Amennyiben a mostani uniós finanszíronevezett Tram Train-nek. A villamos- zási ciklus végéig elindítható a projekt,
vasút a két város közötti utat mintegy akkor 2015-re befejezhetô a beruházás
harminc perc alatt tenné meg. Az errôl - fogalmazott bizakodóan a politikus.
Lázár János szerint Hódmezôvásárszóló együttmûködési megállapodást
március 4-én írta alá a két város polgár- helynek alapvetô érdeke, hogy Szeged
mestere, Botka László (MSZP) és Lázár erôs regionális központ legyen, ezért
Botka László polgármester és a szegedi
János (Fidesz) Szegeden.
A megállapodás értelmében 164,5 mil- közgyûlés minden erre irányuló töreklió forintból kezdôdik meg a két település
belvárosát összekötô TramTrain tervezése - mondta el Nagy Sándor önkormányzati képviselô (Szabad Város Frakció). A
szegedi politikus kiemelte: évtizedek óta
konszenzus van a térségben arról, hogy
a gazdasági fejlôdés beindításához a közlekedési infrastruktúra európai szintre
fejlesztése szükséges. Az elmúlt években
a közúti infrastruktúrát javították fel, a
következô uniós költségvetési ciklusban pedig a villamosközlekedés és az
elôvárosi közlekedés megvalósítására
pályázhatnak.
A Tram Train ötletét a város és a Szegedi Közlekedési Társaság elképzelése
szerint dolgozta ki egy mérnök cég - fogalmazott a képviselô. A tervezetet Lázár
János polgármesterhez is eljuttattuk, aki
támogatta a projektet, így a pályázatot
is Hódmezôvásárhely nyújtotta be - tette
hozzá Nagy Sándor. A szegedi politikus
kiemelte, a városban futó egyes villamos
tervezési szakaszában is figyelembe
vették a Tram Train közlekedésének beindítását. Jelenleg azon dolgoznak mindkét város szakemberei, hogy egy olyan
megvalósítható tanulmányt készítsenek
el, amely tisztázza a mûszaki kivitelezés módját és annak anyagi vonzatát.
A legfontosabb cél az, hogy mindez ne
jelentsen mûködési költségnövekedést,
mivel a Tram Train drágábban mûködik,

vését támogatják. Lázár János szerint is. Szeged erre a célra 143,5 millió forina beruházás a tömegközlekedés újra- tos, százszázalékos támogatást nyert el.
értelmezésének, a közösségi közlekedés A cél az, hogy hasonló tömegközlekedési
újragondolásának fontos mintaprojektje rendszer épüljön Makó és Szeged között,
lehet. Ezért, mint mondta, szeretné elérni, mint Hódmezôvásárhely és Szeged között
hogy 2012-2013-ban a beruházás elnyerje - mondta Nagy Sándor. A Makói szakasznak része lenne a szegedi déli-híd, amely
a kormányzat támogatását.
Ezzel párhuzamosan Szeged pályázatot egy közös pilléreken nyugvó közúti és
nyújtott be a Makó-Szeged közötti hason- vasúti hídként épülne meg az elképzeló összeköttetés terveinek elkészítésére lések szerint.
Jelenleg 3500-4000 ember ingázik
naponta a települések között mindkét
irányba, ezért is fontos a közlekedés
fejlesztése ezen a szakaszokon.

Internet

Politikusok
a világhálón

Közlekedés

Blokkolóval a sebességmérés ellen
Törvény nem tiltja

Megérne egy vitát, hogy a magyar virtus, a hazánkban oly gyakran megfigyelhetô szabálymegkerülés, vagy a rendôrség sokat bírált sebességmérési
gyakorlata elleni védekezés eszköze a radardetektor és a lézerblokkoló. Külön
törvény nem tiltja az ilyen eszközök használatát, viszont a rendôrség arra
figyelmeztet: két év börtönt kockáztat, akit rajtacsípnek.
A beszerelés mellett döntô autósok leg2003 októberéig élt az a kormányrendelet, mely a közbiztonságra különösen fôbb érve, hogy a rendôrség gyakran
veszélyes eszközök között sorolta fel a „pénzbehajtási” céllal, a leglehetetlenebb,
sebességmérôket jelzô, vagy zavaró ké- de nem feltétlenül a legveszélyesebb heszülékeket. Azaz, az ilyen eszközök áru- lyeken mér. Az ellenzôk viszont figyelmezsítása, birtoklása immár nem tilos. Az tetnek: a büntetéstôl lehet, hogy megóv a
LMP ugyan februárban kidolgozott egy detektor és a blokkoló, de a gyorshajtásból
tiltó törvényjavaslatot, ez azonban már eredô balesetektôl biztosan nem.
Ami a rendôrség álláspontját illeti, az
az Országgyûlés illetékes bizottságáig
Országos Rendôr-fôkapitányság februársem jutott el.
A szóban forgó készülékek képesek ban, az Origo internetes portál megkearra, hogy elôre jelezzék, vagy blokkolják resésére adott ki állásfoglalást. Ez arra
a rendôrségi sebességmérô radarokat és
lézereket. A detektorok, azaz jelzôberendezések lényegesen olcsóbbak, akár
néhány tízezer forintért is beszerezhetôk.
A blokkolók ára már jóval borsosabb, típustól és megbízhatóságtól függôen a
háromszázezer forintot is meghaladhatja.
Van, amelyik egyszerûen a szélvédôre tapasztható, a rejtett készülékeket azonban
szakembernek kell beszerelnie. A forgalmazó cégek az elôre jelzô detektor és a
blokkoló együttes beszerelését ajánlják,
bár legtöbbjük hangsúlyozza, teljes védelem nincs, különösen, ha valaki notórius
száguldozó.

figyelmeztet, hogy bár a detektorok és
blokkolók beszerelése nem törvényellenes, a Büntetô Törvénykönyv számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bûncselekményrôl szóló rendelkezése
szerint két évig terjedô szabadságvesztés
is kiszabható az ilyen készülékek használóira. Amennyiben persze a bíróság
elôtt megáll a rendôrség azon érvelése, hogy a sebességmérô mûszerek zárt
számítástechnikai rendszerek, melyekbe
a blokkolók kívülrôl, törvényellenesen
avatkoznak be. Jelenleg egyébként már
zajlik ilyen jellegû per Békés megyében.
Számos európai országban ennél jóval
egyértelmûbb a helyzet: tiltják és büntetik
a blokkolókat például Németországban,
Ausztriában, Szlovákiában, Svájcban.

Iwiw, Twitter, Netlog vagy Facebook…
A közösségi médiát, kiemelve a Facebook-ot sikeresen elôször Barack Obama
alkalmazta politikai kampánya során. A
semmibôl bukkant elô az elnökjelölt. Gyôzelmét a közösségi média segítségével
elért szavazóknak köszönheti - vallják
tanácsadói.
Az európai politikusok nagy része már
valamilyen módon kommunikál az interneten. Vannak akik blogokban osztják
meg a véleményüket, sokak rendelkeznek
saját website-tal, de felismerték, hogy a
közösségi média oldalakkal lehet a legkönnyebben közel kerülni a választókhoz.
A hagyományos egyirányú kommunikációval ellentétben az interneten való
kommunikálás jóval kisebb költségvetést
igényel, miközben rengeteg embert szólít
meg. Itthon, Gyurcsány Ferenc által vezetett blog volt olyan próbálkozás, amely
az internet közönségét célozta meg.
Európában, így Magyarországon is a
Facebook vezeti a közösségi oldalak népszerûségi listáját. Hazánkban már több
mit két millió felhasználója van a Facebooknak. A 18 éven felüliek aránya 78 %.
A közösségi médiában való kommunikálás hatékonyságának egyik eleme
a naprakész információk szolgáltatása,
a figyelem folyamatos fenntartása valamint az aktivitás fokozása. A politikai nézetek felvállalásának nehézségei
miatt a felhasználók szívesebben állnak
egy-egy politikai személy által támogatott eszmék mögé. Természetesen nem
csak azok állnak egy-egy személy mögé,
akik támogatják. A leendô szavazók és
az ellentáboriak mind csatlakozhatnak.
Természetesen Szeged polgármestere
Botka László is fent van a Facebook-on.

A polgármester elmondta, fontosnak
tartja a szegediek tájékoztatását és az
internet újabb lehetôséget biztosít erre.
A Facebook pedig egy újabb fórum arra, hogy a városban élôk „elsô kézbôl”
értesüljenek eseményekrôl és tudják,
mit is gondol bizonyos történésekrôl a
város elsô embere. Az oldal ismertsége
folyamatosan emelkedik, egyre többen
jelölik ismerôsôsnek Botka Lászlót. Naponta több százan követik figyelemmel
a bejegyzéseket, amelyek rendszeresen
frissülnek. A legfôbb téma természetesen Szeged, de sokszor olvashatnak
az érdeklôdôk az egész országot érintô
témákról is.
A kistérségi települések polgármesterei közül Bodó Imre és Molnár Róbert
is jelen van a Facebook-on. Kübekháza
polgármestere fontosnak tartja, hogy
a modern világban egy politikus is
használja a modern kommunikációs
eszközöket. A Facebookot egyfajta
PR-nak is szánja, amelyen keresztül
a felhasználók jobban megismerhetik
a települést.
A politikus oldalára kattintva megtudhatjuk, hogy mikor és hol született,
hova járt iskolába és mikor diplomázott,
de kiderül az is, hogy gyönyörû családja van. Gyermekeivel és feleségével számos képen pózol és mosolyából
látszik, hogy boldog emberként éli a
mindennapokat.
Ha egy gyors európai körképet teszünk, akkor megállapítható, hogy a
mediterrán térség politikusai a legaktívabb közösségi média felhasználók.
Egy európai parlamenti képviselô heti
három órát tölt a közösségi oldalakon
politikai célokból.
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Zöld sarok

Madarak lábnyomai, táplálkozások
jelei II. rész

Sok élôlény, emlôs, madár és hüllô egyaránt táplálkozik tojásokkal. A lakoma
maradványaiból megtudhatunk néhány
információt, ha jó megfigyelôk vagyunk.
Miután a hüllôk közül hazánkban a siklók
a legfôbb tojáspusztítók, és leginkább
egészben nyelik le a tojásokat, sajnos
nem sok értékelhetô nyomot hagynak
hátra. Leggyakoribb tojáspusztítók a
sirályok, varjúfélék és a ragadozó madarak. A madarak által feltört tojások
csaknem teljesen üresek, egy kevés kis
maradék van csak a héjban. Jól láthatók
a csôrnyomok, amellyel szabálytalan
szélû törést ejt a héjon. A húsevô kisemlôsök beleharapnak a tojásba, így a
fogak nyoma megmaradhat a héjban. A
nagyobb emlôsök, mint a rókák, óvatosan leharapják a tojást az egyik végénél,
majd kinyalják a tartalmát.
Normális esetben, amikor a fióka ki-

Szürke gém nyom

kel a tojásból, a héj legtöbbször kettô
nagyobb darabra válik szét. A fióka a
kelés elôtt csôrhegyével, a felsô káván
a már kialakult tojásfoggal belülrôl feltöri a héjat, majd addig forog körbe a
csibe a tojásban a hossztengelye körül,
amíg a héj le nem esik. Kevés törmelék
marad a két nagy héj mellett. Így kel ki
a madarak többsége. Abban a tojásban,
amelybôl a fióka kikelt, nincs beszáradva
sárgája vagy fehérje maradék, a hártyák
szárazak és elválnak a meszes héjtól.
A kelés után a héjak a fészekben vagy
annak közvetlen környékén hevernek,
pontosabban fehér belsejükkel virítanak.
A felnôtt madarak vagy elszállítják a
fészektôl távolra az üres héjakat, vagy
elfogyasztják azokat, hogy a ragadozókat
ne vonzza oda a maradványok látványa.
A csatornák menti bokrosok, utakat
szegélyezô fák közt találunk olyan fajokat, amelyek tövisesek, vagy tüskések,
mint a keskenylevelû ezüstfa, a kökény,
vagy a gyepürózsa. Egytôl-egyig szúrós

Tôkés réce

növény. De talán még a szögesdrót is megfelel arra a célra, amire egyes madarak
ezeket a szúrós részeket használhatják.
A gébicsek egyik különleges táplálkozási szokásáról.
Táplálékraktárt hoznak létre úgy,
hogy az elejtett zsákmányt a tövisekre
felszúrják. Az ôrgébicsek inkább nagyobb testû rovarokat, pl. lombszöcskét,
vagy pockokat, egereket, gyíkokat, apró
énekesmadarakat. A tövisszúró gébics
rovarokat, gyíkokat, kisebb békákat szúr
fel annak reményében, hogy késôbb még
jót lakmározhat belôle. Érdekes felfedezést lehet tenni egy gébics megfigyelése
során, hogyan tûzi fel a zsákmányát a
szúrós tövisekre.
Az erdôkben, kertekben álló öreg odvasodó, korhadó fák gyakori vendégei a
harkályok. Zöld küllô, nagy- és a balkáni
fakopáncs, vagy a Tisza menti galériaerdôkben a fekete harkály elôszeretettel keresgél a korhadó ágakon. Kitartó
kopogtatással talál rá a fában rejtôzô
rovarlárvákra. Olykor egy ágon, törzsön
több tucat 4-5 cm mély lyukat találunk,
míg a fa alatt marékszám összegyûlik
a lehulló faforgács.
A zsákmányul esett madarak tolla nem
csupán abban nyújthat segítséget, milyen
madár esett áldozatul a ragadozóknak,
hanem azt is megtudhatjuk, hogy ragadozó madár, vagy emlôs ejtette-e el,
vagy csak egy vedlésben lévô madár
kihullott tollát találtuk meg. Miután a
tollak kopnak, az igénybevételtôl függôen
hosszabb-rövidebb idô alatt elhasználódnak. Ezért a madarak a vedlés során
régi, kopott tollaikat elvesztik, s helyettük újakat növesztenek. Az ilyen tollak
szegélye lehet kopott, elszínezôdött, kitöredezett. Azonban a toll töve ép, a cséve
és a tollgerinc sértetlen. A madarak tollai
könnyen megsérülhetnek, fôként akkor,
mikor egy ragadozó elejti ôket. Ha ez ragadozó madár, akkor a tollakat a tépés
során felszakítja a cséve-szár tájékán,
vagy megtöri a toll gerincét. Gyakran
megfigyelhetjük az ilyen lukas tollakat
a héja és karvaly tépéseiben.
A karvaly, héja zsákmányállatai fôként
a madarak közül kerülnek ki. Miután
megölték áldozatukat, tollait kitépik,
majd elkezdik megenni zsákmányukat. A nagyobb csontokat, szárnyakat
és lábakat meghagyják. A kitépett tollak viszonylag kis területen maradnak.
Miután a zsákmányállat minden típusú
tolla fellelhetô itt, könnyen megállapítható az elejtett állat faja. A tépésekbôl
megtudhatjuk, mit evett a ragadozó, a
zsákmány mérete utalhat a zsákmányoló
kilétére. A ragadozó kisemlôsök (pl. menyét) ezzel szemben átharapják a tollat
úgy, hogy a gerinc nagy része hiányzik. A nagyobb ragadozó emlôsök, pl. a
rókák a zsákmányból kisebb-nagyobb
csomókban tépik ki a tollakat, miközben

Mókus nyom

a toll gerince megtörik, a zászlók pedig
szétroncsolódnak. A csévéket sokszor
megrágják. A kisebb tollak gyakran
összetapadnak az állat nyálától.
A terepjáró ember biztosan találkozott
már az állatnyomok egyik érdekes fajtájával, a többnyire szürkésbarna színû,
csontot, apró fogakat, szôrt, tollat tartalmazó „csomókkal”, amelyekrôl nem
mindig tudtuk, pontosan mik is azok.
Fák alatt, fészkek környékén, padlások
gerendái alatt, vagy a pusztát átszelô
árokparti kôkorlát körül gyakran találunk ilyen képzôdményeket. Ezek a
madárköpetek. Alakjuk, méretük jellemzô a madárcsoportra, vagy akár fajra, s
a tartamából megtudhatjuk az illetô faj
táplálkozási szokásait, egyúttal következtethetünk1 - átfogó vizsgálat után - a

Erdei Egér nyom

terület más állatfajaira, azok számára,
elterjedésére.
S hogy mit tartalmaznak? A szervezet
számára emészthetetlen, vagy igen kis
tápértékû anyagokat, pl. szôrt, csontot,
kitint, illetve ezen anyagok még meg
nem emésztett részeit. Ezek az alkotórészek vagy a bélcsatornán át ürülnek
ki a széklettel, vagy a szájon át távozik
a szervezetbôl köpet formájában.
A madár izmosgyomrában megrekedt
egyre nagyobb mennyiségû durva táplálékmaradvány (csont, kitin, szôr) nem
tud a vékonybél felé átjutni, ott megreked. Néhány óra múlva a felgyülemlett
anyagok feszítik a gyomor falát, melynek
hatására a gyomor izomzata erôteljesen
összehúzódva tömör képzôdménnyé préseli össze a maradványokat. Kialakul a

köpet, amely kész arra, hogy a szájon át
távozzon a szervezetbôl.
Köpetelés közben a madár gyakran
remeg, nyakát elôrenyújtja, csôrét kitátja,
míg végül a köpet kijut a szervezetbôl.
A legismertebb „köpetelôk” a baglyok.
Naponta kétszer is köpetelnek. Gyakran
találunk fészkeik alatt, vagy az alkalmi
pihenôhelyek környékén a földön szürke színû, hosszúkás köpeteikbôl. Télen,
mikor csapatokban éjszakáznak egy-egy
fán, tömegével gyûjthetünk a köpeteikbôl. A baglyokon kívül a nappali ragadozók, pl. az egerészölyv, karvaly, vörös
vércse is köpetelnek. A varjúfélékre, így a
szarkára, vetési varjúra, csókára éppúgy
jellemzô, mint a sirályokra, gémfélékre,
kakukkra, jégmadárra, gébicsekre, a parti madarakra, vagy éppen a fehér gólyára.

Rendezvény

Zsombó vendége volt
Szörényi Levente
2010. március 11-én péntek este a
zsombói József Attila Közösségi Ház és
Könyvtár vendége volt az Illés és Fonográf zenekarok egykori frontembere, az
István, a király címû rockopera alkotója,
az Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerzô,
Szörényi Levente.
Mészáros Csaba, az intézmény vezetôje
elmondta: nem ritka az utóbbi években
hogy a magyar kulturális élet legmagasabban jegyzett képviselôi vendégeskedjenek a településen. Jókai Anna, Buda
Ferenc, Bereményi Géza, Balczó András,
Buzánszky Jenô, Vajda Attila, Koltay Gábor,
Orosz István, Juronics Tamás, Tolcsvay
Béla, Gryllus Vilmos, Melocco Miklós, Birinyi József, Erôss Zsolt a teljesség igénye
nélkül is valóban impozáns névsor. Az
igazgató hangsúlyozta, hogy többnyire
sikeres pályázataiknak köszönhetôen
tudják a községbe csábítani vendégeiket,
de az sem ritka, hogy tiszteletdíj nélkül
érkeznek Zsombóra a hírességek. Így
volt ez Szörényi Leventénél is, akit egy
filmbejátszásokkal egybekötött közönségtalálkozóra invitáltak.
A rendezvényre szépen megtelt a közösségi ház nagyterme, ahol nemcsak
zsombóiak, de a környezô településekrôl
érkezettek is helyet foglaltak. A beszélgetésben elôször a mûvész gyermekkoráról esett szó, kiderült, hogy már elég
korán tudatosan készült a zenei pályára,
megtanult több hangszert is megszólaltatni. Ezt követôen az „Illés-story”,
melynek egy-egy mérföldkövérôl esett
szó: felidézve a táncdalfesztiválok hangulatát, a londoni koncerteket, a legnagyobb sikereket, és a küzdelmet az
akkori hatalommal szemben. Szó esett
még a Fonográf zenekarról és természetesen az István, a király címû, mára

fogalommá vált rockoperáról. Szörényi
Levente elmondta, hogy az 1983-as ôsbemutató elôtt nem számítottak ekkora
sikerre. Sôt, inkább retorziókra voltak
felkészülve. Büszke arra, hogy egy ilyen
halhatatlan mûvet adtak a nemzetnek,
mely alapvetôen a keresztény Magyarország alapításáról szól.

Az est végén, ahogy az általában lenni
szokott, a zsombói közösségi házban a
szervezôk hagymás zsíroskenyérrel és
teával kedveskedtek a vendégeknek, akik
még hosszasan beszélgettek a rendezvényen kapott élményekrôl.

Szegedi Kistérségi hírek

7. oldal • 2011 3
Sport

márciustól újra pattog a labda

Az idôjárás szokásához híven idén madik helyen áll a Sándorfalva II. és a
is megtréfálta a megyei labdarúgócsa- HFC III. mögött. Domaszék ôsszel több
patokat, hiszen a havazás miatt szinte gólzáporos meccset is játszott, hiszen
minden mérkôzést elhalasztottak az Csengele otthonában 6-5-re, az IKV
elsô tavaszi fordulóból. Március máso- Alsóváros vendégeként 7-2-re, Röszkén
dik hétvégéjén azonban végre beindult pedig 6-3-ra nyert. A csapat egyik lega nagyüzem a futballpályák környékén. jobbja a liga góllövôlistáját huszonkét taKis focikörképünkbôl kiderül, hogy a lálattal vezetô Fodor Máté. A mindössze
szegedi kistérség csapatai milyen remé- 17 és fél esztendôs támadó Csengele és
nyekkel várják a bajnokság folytatását. az IKV ellen is mesternégyest szerzett.
Amennyiben Domaszék a következô heAlgyô (megye II., 2. hely)
Az egykor szebb napokat megélt Al- tekben megismétli ôszi teljesítményét,
gyônél két évvel ezelôtt szinte mindent akkor szinte biztos, hogy a bajnokság
elölrôl kellett kezdeni, hiszen a csapat végén a dobogón végez.
Forráskút (megye III., 13.)
a 2009/2010-es szezonban már nem inNem volt szerencséje az ôszi szedult el az NB III-ban. A klub elsô számú
gárdája most a megye II-ben szerepel, de zonban Forráskútnak. Az együttes öt
jó eséllyel pályázik arra, hogy nyáron olyan mérkôzést is játszott, ahol csupán
osztályt váltson. A Tisza-Maros csoport- egyetlen góllal kapott ki, így sok értéban az Algyô SK két pont hátránnyal a kes pontot hullajtott el. Huszár János
második helyen áll a HFC II. mögött, így csapata csak a 13. helyen telelt, pedig
már biztos, hogy az együttes a felsôházi némi szerencsével akár öt hellyel is elôrájátszásba kerül. A korábban Makón rébb végezhetett volna. A tavaszi rajtot
és Orosházán is futballozó Hadár Atti- nagyon elkapta a gárda, a harmadik
la (15 gól) vezetésével a csapat ôsszel Mártélyt 2-1-re, az utolsó elôtti Öttötizennégy forduló alatt negyven gólig möst pedig 5-1-re verte. Ha Forráskút

jutott. A tavaszi rajton az együttes 2-1-re
legyôzte a Makót.
Bordány (megye II., 3.)
Az ôszi idényben jól szerepelt Bordány.
A Donciu Ioan Claudiu játékos-edzô
által irányított csapat a harmadik helyen végzett a Homokháti csoportban.
Az alapszakaszból még három forduló van hátra, amennyiben a bordányi
együttes nem hibázik, akkor a tavasz
második felében a megye II. felsôházi
rájátszásában folytathatja.
Deszk (megye III., 14. hely)
Deszken tavaly nyáron egy teljesen
új csapat épült, szó szerint a semmibôl.
Ehhez képest a Terjéki Tamás által irányított együttes nem vallott szégyent
az ôszi szezonban. A csapat hét vereség
mellett kétszer nyert, hat alkalommal
pedig döntetlent játszott, ez a 16. helyhez volt elegendô. Deszk az elsô tavaszi
fordulóban Öttömös vendégeként egy
kiütéses 5-1-es sikert aratott, míg néhány nappal késôbb harmincöt percet
emberhátrányban futballozva kapott ki
3-2-re a második helyen álló HFC-tôl. A
DSC most a 14. helyen áll, egy kis szerencsével a csapat akár 10-12. pozíciót
is elcsípheti az idény végén.
Domaszék (megye III., 3.)
A 2009/10-es szezonban a tizenkét
csapatos megye III-ban a 9. helyen végzett a Domaszék SK. Idén a klub sokkal
jobban szerepel, hiszen a tizennyolc
együttest felvonultató ligában a har-

van esély. Ottlik Sándor tanítványai akár tette a csapat, hiszen a bajnoki rajton repel. A település csapata ôsszel elég
4-0-ra megverte a sereghajtó Röszkét. szélsôséges eredményeket produkált,
az 5-6. helyre is odaérhetnek.
hiszen szeptemberben beleszaladt egy
Szatymaz (megye II., 1.)
Röszke (megye I., 16.)
Maximálisan elégedettek lehetnek 9-0-ás pofonba Sándorfalván, október
Elég kilátástalan helyzetbôl vágott
neki a második félévnek a Röszke SK, az ôszi szezonnal a Szatymaz SE-nél, utolsó napján ellenben egy 10-0-ás
hiszen a csapat csupán öt pontot gyûjt- hiszen tizenhárom forduló után a tele- megalázó vereséget mért a házigazve az utolsó pozíciót foglalja el a megye pülés csapata tíz gyôzelemmel és három da Öttömösre. A szigetiek a nyolcadik
I-ben. A téli játékosmozgás (egy érkezô, döntetlennel toronymagasan vezeti a helyrôl várják a tavaszi folytatást, az
négy távozó) alapján úgy tûnik, hogy Homokháti csoportot a megye II-ben. erôviszonyok alapján ezt a pozíciót meg
az együttes tavasszal sem lesz sokkal A Szél Róbert (13 gól) és Illyés Gábor is tarthatja az együttes.
Újszentiván (megye II., 9.)
acélosabb. Az ôsszel egyetlen gyôzelmet (13) vezette együttes a tavaszi rajton
Az ötödik forduló után még vezette a
arató Röszkére nehéz hetek várnak a is bizonyította, hogy a négy hónapos
szünet alatt sem felejtett el futballoz- megyei II. osztályú bajnokság Tisza-Mabajnokságban.
ni. Szatymaz 6-1-re legyôzte a vendég ros csoportját az Újszentiván SE, utána
Sándorfalva (megye I., 6.)
Az elmúlt években rendre dobogón Tömörkényt, így továbbra is a bajnoki viszont behúzta a kéziféket a csapat.
Ennek köszönhetô, hogy a téli szünetben
végzô Sándorfalva az ôszi szezonban is cím legfôbb várományosa.
az utolsó elôtti, 9. helyen állt a társaság.
Szôreg (megye II., 4.)
jól teljesített, a 15 forduló alatt gyûjtött
A tíz együttest felvonultató Tisza-Ma- A mezôny nagyon sûrû, erre jó példa,
25 pont azonban csak a hatodik helyhez volt elég. A 2009-es aranyérmes az ros csoportban a Szôregi RSE a 14. for- hogy az újszentivániak hátránya mindelôrelépés érdekében négy játékost is dulót követôen 20 ponttal a hatodik össze hat pont a harmadik Székkutassal
szerzôdtetett a holt idôben. Kistelek (40 helyen állt. Az elsô tavaszi mérkôzésen szemben. Kántor Ferenc tizenéveseket
pont), Mórahalom (35), Csongrád (34), gólparádét rendeztek Tóth Tamás ta- is felvonultató együttese egy 7-1-es szôSZVSE (34) négyes elônye igen komoly- nítványai, hiszen 7-1-re legyôzték az regi kudarccal indította a tavaszt, ami
nak tûnik, így Tóth János együttesének utolsó elôtti Újszentivánt, így máris a nem vet túl jó fényt a folytatásra. Ettôl
igencsak kapaszkodnia kell majd tavas�- negyedik pozícióig repültek elôre. Az függetlenül a csapatnál bíznak abban,
szal. Az elsô lépést mindenesetre meg- alapszakaszban még három közvetlen hogy okoznak még meglepetéseket a
riválissal (Szegvár, Fábiánsebestyén, hátralévô fordulókban.
Üllés (megye I. 15.)
Makó II.) is találkozik a gárda, ha a
Rémálomszerûen alakult az ôsz az ülszôregiek nem hibáznak, akkor akár a
felsôházat is jelentô harmadik helyre lési csapat számára, hiszen Szabó Zsolt
tanítványai tizenkét vereség mellett
is odaérhetnek.
csupán egy gyôzelmet és három döntetTápé (megye I., 14.)
Az ôsszel gyengén szereplô Tápénál lent tudtak felmutatni. A téli holtidôben
komoly változások történtek januárban. az együttest nem sikerült megerôsíteni,
Az együttest évek óta irányító Kozma így óriási meglepetés lenne, ha az utolsó
Zoltánt Marinko Stetakovics váltotta elôtti helyen álló Üllés LC a szezon véa kispadon, az új edzô mellett pedig gén nem esne ki a megye I. osztályból.
Zsombó (megye II., 6.)
félcsapatnyi új játékost is szerzôdtetett
Az elsô félévben egyetlen döntetlent
a klub. Az elsô félévben kilenc vereséget számláló Tápénál elsôdleges cél a sem játszott a Zsombó SE. A megye II.
bentmaradás, ami nem tûnik lehetetlen Homokháti csoportjában szereplô csapat
feladatnak. A márciusi rajton a jelen- ötször nyert, kilenc alkalommal pedig
tôsen átalakult Tápé ESK egy 4-1-es kikapott, ez pedig a hatodik pozícióhoz
magabiztos csanádpalotai gyôzelemmel volt elegendô. Az együttes meccsei egyjelezte a riválisoknak, hogy tavasszal szer sem fulladtak unalomba. A zsommár új szelek fújnak a csapatnál. A Ste- bóiak az FK 1899 Szegedet (5-0, 3-0),
takovics tanítványok ezzel a sikerrel a Zákányszéket (4-1) és a Csanyteleket
máris két helyet elôreléptek, így jelenleg (4-1) is gólzáporos mérkôzésen múlták
a 12. helyen állnak a tizenhat csapatos felül, Szatymazon pedig egy kilenc találatot hozó (3-6) összecsapáson maradtak
megye I-ben.
alul. A Zsombó SE-nek kiesési gondjai
Tiszasziget (megye III., 8.)
Az elmúlt években még megye I-ben nem lesznek tavasszal, az elôrelépésre
vitézkedô Tiszasziget a 2010/11-es sze- viszont kicsi az esély.
zonban már a legalsóbb osztályban sze-

lendülete nem törik meg, akkor stabil
Sport
középcsapattá válhat.
Kübekháza (megye III., 18. hely)
Nem túl hálás szerepet tölt be jelenleg Kübekháza csapata, hiszen a mindössze ezerhatszáz fôt számláló község
focistái az utolsó helyet foglalják el a
Két Magyar Bajnoki cím megszerzésélegalacsonyabb osztályban, a megye
III-ban. A kübekháziak több nagy po- vel kezdték az évet a Domaszéki JUDO
fonba is beleszaladtak az ôszi félév so- ISE versenyzôi.
Az Újpesti TE csarnokában rendezték
rán. Pusztamérgesen (9-1), Csengelén
(9-1), Csongrádon (7-1), Deszken (7-1), meg az IFJÚSÁGI Országos Bajnokságot.
Makón (6-0) és Sándorfalván (6-1) is A szakosztály az ifi versenyzôk mellett
szívesen gondolnak vissza a Dél-Csong- a serdülô korcsoportú versenyzôit is elrád megyei csapat elleni találkozóra. A indította, akik nagyszerûen helytálltak
Kübekháza SE célja nem is lehet más a az idôsebbek között. Nagy Kitti, mint
tavasszal, minthogy elmozduljon a 18. eddig minden évben, szintén megnyerte
helyrôl. Ebben a küzdelemben a majd- a bajnokságot. + 70 kg-ban mellette a
nem hasonló játékerôt képviselô Öttömös serdülôkorú 40 kg-os Miskolczi Lotti
is aranyéremmel tért haza. Harmadik
lesz a gárda legnagyobb riválisa.
helyezést ért el 44 kg-ban Mihalovits
Kiskundorozsma (megyei I., 8.)
Az ôszi idényt nyolcadikként záró Kis- Kincsô (serdülôkorú), 48 kg-ban Balogh
kundorozsmánál mozgalmas volt a téli Kinga és 52 kg-ban Balázs Nikoletta. 5.
szünet. Az egyesület élén Kiss Antalt helyezést ért el 45 kg-ban Gunics Endre
Tanács Attila váltotta, emellett pedig a és 48 kg-ban Katona Szabina (mindcsapat öltözôjében is komoly változások ketten serdülô versenyzôk).
A következô hétvégén a BHSE csartörténtek. Az NB III-as KITE-Szegedtôl
kölcsönbe érkezô Keller József, Horváth nokában rendezték meg a junior korPéter, Fôdi Bence, Bárkányi Bálint né- csoportúak országos rangsor versenyét.
gyes komoly erôsítésnek tûnik, de rajtuk Itt az Egyesületet három fô képviselte.
kívül is még négy másik játékos is a Nagy Kitti nehézsúlyban aranyérmes
dorozsmai együtteshez került. A csa- lett, Balázs Nikoletta 52 kg-ban harmapatnak a tabellán hátra nem nagyon dik, Kószó Flóra 52 kg-ban ötödik lett.
A fiatalabbak Mosonszolnokon a Diák
kell tekintenie, hiszen messze vannak
a vetélytársak, az elôrelépésre viszont B Magyar Köztársaság Kupán szere-

Domaszéki JUDO ISE
peltek, ahol két versenyzô vett részt. verseny volt a júniusban megrendezésre
Biliczki Norbert 3. és Bóka Bendegúz kerülô Máltai Ifjúsági Európa Bajnok5. helyezést ért el a népes mezônyben. ságra. 25 ország válogatott sportolói
Nagy Kitti és Balázs Nikoletta eddigi küzdöttek az érmekért. Nagy Kitti a
eredményeik alapján a magyar váloga- +70 kg-ban a dobogó 3. fokára állhatott,
tott tagjaiként részt vettek Zágrábban az és ezzel nagy lépést tett az EB-n való
Európa Kupán, amely az elsô válogató részvétel felé.

Szegedi Kistérségi hírek

2011 3 • 8. oldal

Mozaik

Rövid hírek a Kistérségbôl
Több mint 800 látogató a nyitórendezvényen!
2011. február 25-27. között 3 napos
rendezvénysorozattal nyitotta meg kapuit a 165 millió forintos Európai Uniós
támogatásból
és több
mint

40 millió forint önkormányzati saját erô
segítségével felújított Pallavicini kastély
és Budai Sándor Emlékház.
„Rendkívül sikeresnek mondható a
megnyitó, hiszen több mint 800 látogatót számláltunk. Bár
zömmel sándorfalv ia k voltak,

Zöld úton járunk...

de örömmel vettük, hogy a környezô
A szôregi SZKTT KI Kossuth Lajos
településekrôl is érkeztek érdeklôdôk” – Iskola 3. a osztályának Öko Manók csamondta el Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a pata részt vesz az Európai Magyar FiaSándorfalvi Kulturális Központ vezetôje. talságért Alapítvány nemzetközi Székely
A város polgármestere a háromnapos Kapuk - Zöld Kapuk környezetvédelmi
programsorozatról úgy szólt, hogy illô pályázatán. A program az élô környezet
helyen és környezetben ünnepelhet a és a modern ember életstílusa közötti
város. Abban a fejlesztési programban, súlyos konfliktusra irányítja a figyelmet.
amelyben a közoktatás az új iskolával, A diákok tablókat készítettek, és az elgonvagy az idôsek az új napközi otthonnal, a dolkodtató, meggyôzô gyermekalkotásokmûvelôdés a könyvtárral kapta meg a ne- kal szeretnék felhívni a környezetükben
ki járó tereket, azt a kultúra a Pallavicini
Kastéllyal nyerte el. Megnyitóbeszédében
úgy fogalmazott: „korábban, amikor még
iskolaként funkcionált az épület, és ahogyan készült, akkor is azt éreztem, hogy
ennek a kastélynak lelke van, most pedig
még több lélek van benne.”

élôk figyelmét a Földünkre leselkedô
veszélyekre és a környezettudatos életmód fontosságára.
Az alkotásokat vándorkiállításon mutatták be szegedi intézményekben, hogy
minél több ember megtekinthesse, és
reményeik szerint megfogadja a tablók
által sugallt üzeneteket.
A kiállítás a Szeged-Szôreg Kossuth
Lajos Iskolában. (Szerb utca 15.) látható.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése az
Algyôi Általános Iskolában
Az algyôi önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be „A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésének támogatására” kiírt felhívásra
„Informatikai infrastruktúra fejlesztése
az Algyôi Általános Iskolában” címmel.
A projekt keretében beszerzésre került

36 db tanulói netbook, 3 db tanári laptop,
a tanulói netbookokhoz azok töltésére
és elzárására is alkalmas tároló, 3 db
vezeték nélküli hálózati eszköz, 1 db
router. A tanulói netbookokon és a tanári laptopokon digitális oktatási anyagok
vannak telepítve, melyek az iskolában
folyó kompetencia alapú oktatást segítik

(történelem, német nyelv, ének, fizika,
informatika, környezetvédelem, angol
nyelv, irodalom, magyar nyelv, földrajz,
matematika, kémia). A projekt 100%-os
vissza nem térítendô támogatásban részesült. Az eszközök bruttó ára 4.930.000,Ft, szállítója a székesfehérvári Albacomp
RI Rendszerintegrációs Kft. volt.

Fejlesztések Szegeden

A bontások után...
Folytatás a 2. oldalról
bi terveket Csanádi Zoltán. Az építkezés
során szükség szerint átmenetileg, rövid
idôre megszüntetik a József Attila sugárúti
kapubejárókat, de a kivitelezônek reggel és
este a házakhoz való bejutást biztosítani
kell. A kivitelezô vállalta, hogy ezt a munkát szakaszosan végzi el. A zúzottköves
szakaszon is kerül tápkábel a pálya alá,
és optikai alépítmény; ezt kell elôször
megépíteni, de mivel egy-egy kapubejáró 3
méter széles, ezen a szakaszon meg tudják
oldani, hogy mikor odaérnek, felszedik a
régi pályarendszert, kiássák a munkagödröt, beleteszik a védôcsöveket és behúzzák
a kábeleket. Ezek a munkafolyamatok
aránylag rövid idô alatt elvégezhetôk nyugtatta meg a környéken lakókat a
projektigazgató.

Civil kezdeményezésre „Javíts egy elmondta, az önkormányzat azzal tudja
jegyet” elnevezéssel évek óta zajlik egy ôket segíteni, hogy az idén a Tiszafürevetélkedés az iskolák között, melynek cél- den megrendezésre kerülô V. Országos
ja, hogy az osztályokat jobb tanulmányi Osztálykiránduláson való részvételüket
eredményre ösztönözzék. Ehhez kapcso- támogatja, a szállást és az étkezést filódik a „Kamaszbarát önkormányzat” nanszírozza.
Kardos János elmondta, hogy nagyon jó
cím, mondta el Kardos János, a szegedi
önkormányzat Oktatási-, Kulturális- és kezdeményezés a „Javíts egy jegyet”, miSportirodájának vezetôje. A tanulmányi vel tanulásra ösztönzi a diákokat. Éppen
eredmény javítására pályázott a Sze- ezért állt mellé a szegedi önkormányzat
ged-Móravárosi Szakközép- és Szak- is, és finanszírozza a gyôztes osztály
iskola 11/b osztálya, akik végül máso- kirándulását.
dik helyezést értek el. Az irodavezetô

Recept

Egyelôre a munkák nem zajosak, pedig én itt lakom a József Attila sugárút
mellett, és mivel nyugdíjasként sokat
vagyok itthon. Estére pedig abbahagyják
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a bontást - mondott röpke véleményt az
eddigi munkák zajszintjérôl az egyik
környéken lakó idôs férfi.
A régi sínek nemcsak a kapubejáróknál maradtak a helyükön, hanem
a József Attila sugárút keresztutcáinál
is, ahol szintén ütemezve bontanak és
építenek majd a következô idôszakban.
Igyekszünk a korlátozásokat a legkisebb
mértékre szorítani, különösen a Budapesti
körúti és a nagykörúti keresztezôdésnél
való átkelés lesz izgalmas, erre most
készülnek a forgalomtechnikai tervek,
így ezekrôl majd csak késôbb tudok nyilatkozni - mondta el a legfrissebb információkat a várható korlátozásokról
a projektigazgató. A Budapesti körúti
illetve a nagykörúti keresztezôdéseknél
várhatóan májusban kell majd korlátozásokra számítani. A szakemberek
azonban bíznak benne, hogy addigra
sikerül úgy biztosítani a közlekedést,
hogy az autósoknak dudálniuk csak
egy-egy ismerôs láttán, esetleg a tavaszi
kollekcióikban pompázó szegedi lányok
miatt kelljen.

Részeges
Jeromos
Hozzávalók:
42 dkg vaj
30 dkg porcukor
32 dkg dió
7 dkg liszt
10 dkg csokoládé
1 csomag vaníliás cukor
4 evôkanál kakaó
fél csomag sütôpor
8 tojás
1 dl rum
lekvár

megsütjük. A tepsiben hagyjuk kihûlni,
majd megkenjük lekvárral.
Krém:
Összekeverünk 20 dkg ôrölt diót, 1
Elkészítése:
dl rumot, 3 evôkanál porcukrot, és egy
Tészta:
15 dkg vajat habosra kavarunk 15 csomag vaníliás cukrot. A masszát a lekdkg porcukorral, majd hozzáadunk 4 várra kenjük. Gôz fölött krémmé fôzünk
tojás sárgáját. Belekeverünk egy kanál 4 tojást, 10 dkg porcukrot és 3 evôkanál
kakaót, fél csomag sütôport, 7 dkg lisz- kakaót. Ha kihûlt, hozzákeverünk 20 dkg
tet, 12 dkg apróra vágott diót és végül 4 vajat. Ezt a krémet kenjük a masszára.
tojás kemény habját. A sorrend nagyon Végül 10 dkg csokoládét 7 dkg vajjal
fontos, tartsuk be az elôírtakat. A mas�- megolvasztunk, s a mázzal a süteményt
szát lisztezett, zsírozott tepsibe öntjük és bevonjuk. Meleg késsel szeleteljük.
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