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Közéleti központ Újabb fejlesztések
Folyamatosan fejlődik, korszerűsödik és
a szegedi
bővíti szolgáltatásait a deszki Faluház.
iskolákban

Körforgalmak
szegeden
Egyre több körforgalom

Több mint 500 millió forint értékben kerültek új
számítástehnikai eszközök
a szegedi iskolákba.

Kitekintő



8. oldal

Házhoz
szállítják
az időseknek
az ebédet
Szőregen

Fejlesztések Szegeden

teszi biztonságosabbá a
közlekedést Szegeden.

5. oldal

Világháló

Bizakodás

Közélet

és aggodalmak

Szegeden

Folytatás a 3. oldalon

Portré

Kószó Aranka:

Év eleji kilátások

A szívem mindig
deszki marad

Bemutatjuk a kistelepülések
díszpolgárait
Lapunk új sorozatot indított:
bemutatjuk a kistelepülések
díszpolgárait. Kószó A ranka
több mint 34 esztendőt dolgozott Deszken a közművelődésben.
A képviselő-testület díszpolgárrá választotta a Faluház egykori
igazgatóját, aki jelenleg Kaposváron él, de ahogy fogalmazott: a
szíve mindig deszki marad. Kószó
Aranka rendkívül szerencsésnek
tartja magát, mert elmondása
szerint mindig azt csinálhatta
az életben, amit nagyon szeretett.

Folytatás az 5. oldalon

3. oldal

A zsúfolásig telt teremben a
politikus a megyeszékhely idei
terveit, lehetőségeit vázolta, hol
optimizmussal, hol aggodalommal. A derűlátást Botka László
azzal magyarázta, hogy folytatódik Szeged fejleszté-

Hagyományosan a szegedi városháza dísztermében nyitotta
újabb esztendejét a Közéleti Kávéház rendezvénysorozat.
Az est vendége most is Botka László polgármester, a szegedi kistérségi társulás elnöke volt.

Turizmus

Idén is
tömegeket
várnak

Szegedre

Számos rendezvényével Szeged méltán érdemelte ki az utóbbi években a „fesztiválváros”
jelzőt. A legtöbb jelentős program gazdája a
Szegedi Városkép Kft., ahol már kész az idei
rendezvénynaptár. A fesztiválok nem csupán
a megyeszékhely, de a kistérség idegenforgalmára is jótékony hatással vannak.
Civilek a Kistérségben

Civilek Zsombón
Civil szervezetek támogatására írt ki pályázatot
Zsombó önkormányzata. A cél olyan, bíróság által
bejegyzett szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenységükkel

Folytatás az 5. oldalon

Az idei beruházások közül a polgármester kiemelte a belváros
rekonstrukciójának folytatásaként a Dugonics és az Árpád tér
fölújítását. A munkálatok áprilisban indulnak és előreláthatólag
év végéig tartanak, amikorra a
két tér új meg„...folytatódik Szeged fejlesztése, jelenése méltó
tovább zajlanak az építkezések.” lesz az egyetem
se, tovább
már fölújított
zajlanak az építkezések. Mint központi épületéhez. Folytatómondta, 2013-ig tartanak az ed- dik a Vásárhelyi Pál utca négysádig elnyert pályázatok, ám mivel vúsítása, a tömegközlekedésben
tavaly a város egyetlen tenderen pedig kiépülnek az új utastájésem járt sikerrel, 2014-től akár koztató rendszerek. Szeged jeFolytatás a 2. oldalon
le is állhat a látványos fejlődés. 

Közélet

Milyen év lesz

Megkérdeztük
a kistelepülések
polgármestereit

2012?

Vonzerő a Rendkívüli, mozgalmas, nehéz – mondták a
válságban is kistelepülések polgármesterei, amikor arról
kérdeztük őket, hogy milyen év lesz 2012.

Az idei első városképes rendezvény a háromnapos majális lesz
az újszegedi Erzsébet-ligetben
április 29-e és május 1-je között.
Ezúttal is szórakoztató családi
programok kal, koncer tek kel
készülnek a szervezők – árulta
el Licsicsányi Ilona, a Szegedi
Városkép Kft. ügyvezetője.

Folytatás a 3. oldalon

Idén rengeteg jogszabály lép
életbe, melyek alapvetően meghatározzák és megváltoztatják
az önkormányzatok működését
és gazdálkodását. A lapunk által megkérdezett polgármesterek hangsúlyozták: a működési
biztonság fenntartása a jövőben
az eddigieknél is szigorúbb és
fegyelmezettebb gazdálkodást
követel majd meg az önkormányzatoktól.

Fodor Imre, Forr áskút
polgármestere
2012 az ország és az önkormányzatok vonatkozásában is
rendkívüli esztendő lesz, hiszen
rengeteg jogszabály lép hatályba,

mely alapjaiban érinti az emberek,
családok életvitelével kapcsolatos
szolgáltatások körét, társadalmi
szolgáltatások infrastruktúráját – például oktatás, szociális
igazgatás stb. Polgármesterként
eg yrészt kiemelem az igazga- Fodor Imre
tásszervezési
k é r d é s e k e t , „A jövőben is zökkenőmentesen
rében hazai és
gondolok itt
uniós források
legyen a szolgáltatások ellátása” különböző céa központi és

Fodor Imre,
ön kor má ny- 
lokhoz rendelt
Forráskút polgármestere
zati igazgatási
elosztása, a
feladatok, hatáskörök, illetékessé- hozzájutás feltételeinek meghagi területek változására, melynek tározása, lehetséges átcsoportorészleteiről, konkrét végrehaj- sítása jelent kihívást a település
tásáról 2012-ben szerezhetünk vezetésének. Az újesztendőben
tudomást. Másrészt a terület- és nagyon fontos feladat a fent emFolytatás a 2. oldalon
településfejlesztési kérdések kö- 
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Közélet

Bizakodás és aggodalmak

Szegeden


Folytatás az 1. oldalról
lenleg próbaköreit rovó új villamosa néhány héten belül már
utasokat szállíthat. Szeptemberre
elkészül az Agora, azaz a szegedi
csodák palotája, tavasszal pedig
a Szegedi Tudományegyetem beruházásában megkezdődhet az
új klinikai tömb építése, amely
az egész régió egészségügyi ellátására jótékony hatással lesz.

ba torkollott, amikor az 1970-ben
épült partfal alatt, egy régi csatornán át a víz betört a városba.
Akkor sikerült megzabolázni a
folyót, ám a vízügyi szakemberek sem biztosak abban, hogy a
partfal még egyszer kibír ekkora

nyomást. Mintegy 2 milliárdos
pályázati forrásból 2013-2014-ben
lebontják az elöregedett partfalat
és új, korszerű védművet emelnek
a helyén.

Uniós források:
országos érdek
Botka László szerint a nagyvárosok közül Szeged nyerte el a
legtöbb pályázati forrást. Az ön-

Új partfal a
belvárosban
Vitázni bármiről hajlandó, Szeged biztonsága azonban nem lehet vitatéma. Ezt Botka László
akkor említette, amikor a belvárosi partfal fölújításáról beszélt.
Emlékeztetett, a 2006-os rekord
tiszai vízállás kis híján tragédiá-

kormányzat, az egyetem és a helyi
cégek projektjeit is figyelembe véve minden beépített 100 forintból
60 uniós forrásból származott. A
polgármester hozzáfűzte, országos érdek, hogy az uniós pénz továbbra is hozzáférhető legyen, így
szerinte elképzelhetetlen olyan
mértékű kenyértörés az EU és
Magyarország között, ami a források megvonásához vezet. A legrosszabb forgatókönyv nyomán az
ország kétezer milliárd forintot
veszítene, leállnának a jelenleg
futó projektek. Köztük az ELI szegedi lézerközpont beruházása is,
mely kulcsfontosságú nemcsak a
megyeszékhely, hanem az egész
régió jövője szempontjából.

Bizonytalan kimenetelű
törvénykezés
A bizakodás mellett Botka
László az új törvények okozta aggodalmakról is szólt. Elmondta

például, hogy a kormány
államosítja az iskolákat, ami szerinte
minőségromláshoz
vezet az eddig városi kezelésben
lévő intézményeknél. A
polgármester
közölte:
tovább
csök ken
az önkormá ny z atoknak nyújtott állami támogatás,
ami újabb helyi adók bevezetésére sarkallhatja a településeket,
igaz, Szegeden nem terveznek
ilyen lépést. Ugyancsak problémákat okozhat szerinte a közüzemi díjak központi befagyasztása,
ami tovább apasztja a helyi bevételeket, miközben a költségek
növekednek. Úgy vélte továbbá,

hogy az új járások létrehozása
nem csökkenti, hanem növeli majd a központi bürokráciát,
nehezítve főleg a kisebb településeken élők ügyintézését. Szeged
2012-es költségvetéséről szólva a
városvezető leszögezte: az elmúlt
évekhez hasonlóan idén sem szeretnének a város működtetéséhez
hitelt fölvenni.

Közélet

Milyen év
lesz 2012?

Folytatás az 1. oldalról elbírálás alatt van a Forráskutat
lített változások, változtatások Zsombóval összekötő kerékpárút
közvetítése az érintettek – mun- építéséhez benyújtott pályázakaszervezet, ügyfelek – felé úgy, tunk. Egyben eredményekben
hogy a szolgáltatások ellátása gazdag boldog újévet kívánok a
zök kenőmentesen, a legmeg- lap minden munkatársának és
felelőbb színvonalon történjen a Kistérségi Hírek minden ola továbbiakban is. A gazdasági vasójának!
nehézségek ellenére eg y, a lakosság igényeit figyelembe vevő, Nagy Attila Gyula,
működő, fenntartható, gondos- Üllés polgármestere
Mindenképpen mozgalmaskodó, továbbra is fejleszteni, pának
ígérkezik a 2012-es esztenlyázati lehetőségeket kihasználni
tudó struktúra megtartására való dő. Optimista ember vagyok, így
törekvés a célunk. A településen reménykedem abban, hog y a
2012-ben elindul négy települést válság szót egyre kevesebbszer
– Bordányt, Forráskutat, Üllést halljuk majd. A legnagyobb felés Zsombót – érintő szennyvíz- adatunk a szennyvízberuházás,
amit Forrásber uhá zás.
A közösség i
„Folytatnunk kell a szigorú költség- kút, Zsombó
és Bordány teközlekedés
vetési gazdálkodást”
lepüléssel
köfejlesz tése

Nagy Attila Gyula,
zösen fogunk
során egy pá- 
Üllés polgármestere
megvalósítani.
lyázat keretében buszöblök, fedett buszvárók Ennek a közel 5 milliárd forint
kialakítására kerül sor. Jelenleg költségvetésű projektnek a kivite-

Turizmus



Folytatás az 1. oldalról

Nagy Attila Gyula

Kormányos László

lezése várhatóan ebben az évben amit a településfejlesztés terén
elkezdődik. Vannak további nyer- kijelöltünk magunknak. Ezektes pályázataink is, amit szintén hez folytatnunk kell azt a szigorú
idén valósítunk meg. Hamarosan gazdálkodást, amit az eddigi évek
elindul a Déryné Kulturális Köz- során megszokhattunk.
pont udvarának rendezvénytérré
való átalakítása, felújítása, va- Kormányos László,
Szatymaz polgármeslamint a horgásztó turisztikai
tere
fejlesztése. Üllés is csatlakozott
2011-ben is sok személyes, és
a szegedi kistérség közösségi
sok
közös kihívás van mögöttünk,
közlekedésfejlesztési pályázatához, amiből külterületi busz- számos problémán kellett úrrá
lennünk. Navárókat, illetve a központi
„Meg kell találnunk az egyensúlyt” gyon sok enerbuszvárót is
Kormányos László, giát, munkát
fektettünk be
Szatymaz polgármestere
fejlesz t het- 
a jövőnk érdejük. Mindezek
mellett vannak beadott, elbírálás kében és sok, elsőre reménytelenelőtt lévő pályázataink is. Bízom nek tűnő feladatot oldottunk meg
abban, hogy hamarosan ezekről – fogalmaz a helyi, önkormányzati
is pozitív döntés születik majd. lapban megjelent újévi köszöntőTermészetesen a kötelezően jében a polgármester. Így folytatellátandó feladatainkra kell a ja: – A sikerek élére az kívánkozik,
legnag yobb hangsúly t fektet- hogy az előző ciklusban elindult
nünk 2012-ben, de emellett nem beruházások sorban megvalósultérhetünk le arról az útról sem, tak. Örömmel mondhatom, hogy

Borbásné Márki Márta

Kispéter Géza

az uniós fejlesztési pénzek meg- vállalt feladatok finanszírozhaszerzésében Szatymaznak sem tósága közötti egyensúlyt kell
kell szégyenkeznie. Az elmúlt megtalálnunk.
évek erőfeszítéseinek nyomán
A társadalom tűrőképességéidén nyáron elindulhat a régen nek határára jutott, és a 2011-es év
várt nagyberuházás, amelynek próbára tett országot, családot és
végén szenny vízproblémáink személy szerint mindannyiunkat
megoldódnak. Itt kell megemlíte- egyaránt, ezért a 2012-es évtől
nünk, hogy 2014-ig viszont továb- joggal várnánk, hogy reménnyel
bi látványos fejlesztést a község töltsön el. Jó lenne tisztán látnunk
vezetése nem ígérhet. Ennek nem a dolgok állását, az előttünk álcsak a pályázati pénzforrások és ló nehézségek pontos mértékét,
fejlesztési programok kiürülése azért, hogy megfelelően be tudjuk
az oka, hanem az a tény is, hogy osztani az erőnket.
drámai mértékben csökkenni
fog a települések finanszírozása. Borbásné Márki Márta,
Emiatt a község működési bizton- Röszke polgármestere
Abban megegyezhetünk, hogy
ságának fenntartása a jövőben az
nehéz év lesz
eddigieknél is
feg yelmezet- „Egyértelmű és egységes legyen a 2012, hiszen
új r endszer
tebb gazdáljogszabályrendszer”
áll fel, amiről
kodást követel
 Borbásné Márki Márta,
egyelőre kevemajd meg. Ne- 
Röszke polgármestere
set tudunk. A
héz feladat vár
rám és a képviselőkre is, amikor legfontosabbnak azt tartanám,
Folytatás a 4. oldalon
a lakosság terhelhetősége és a 

Idén is tömegeket várnak Szegedre
A legnagyobb szabású rendezvény minden évben a Szeged Napjához kapcsolódó Borfesztivál, Hídivásár és Gasztroudvar. 2012-ben
május 18-a és 27-e között zajlanak
szokás szerint több helyszínen az
események.
Az Államalapítás ünnepén ismét az Erzsébet-ligetbe várják
a vendégeket vásárral, koncertekkel, bemutatókkal. A májusi
borfesztivál „kistestvére”, a Bor tér
idén második alkalommal nyílik
meg szeptember 19-e és 23-a kö-

zött a Fogadalmi templom előtt.
Az őszi bormustra közben, szeptember 22-én a Széchenyi téren
rendezik a nagy hagyományokkal
rendelkező Autómentes Napot. A
Karácsonyi Ünnepi Hetek ezúttal
is három helyszínen, a Dóm téren,
a Széchenyi téren és a Dugonics
téren zajlanak november 23-a és
december 24-e között. Szilveszter
napján pedig, szintén a szokásoknak megfelelően, a Széchenyi térre várják az ünneplőket – mondta
el az ügyvezető.

Fölv ir ágzó turizmus
A számos fesztiválnak, rendezvénynek, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhető, hogy az utóbbi 5 évben megduplázódott a
szegedi idegenforgalom. Solymos László alpolgármester külön
pozitívumként emelte ki, hogy a város és térsége a gazdasági
válság ellenére is komoly vonzerőt képvisel. Mind jelentősebb a
konferencia- és gyógyturizmus. Ez egyre több befektetőt sarkall
szállodaépítésre Szegeden. A vendégek nem csak belföldről, de
Romániából, Németországból, Lengyelországból, Szerbiából és
Ausztriából is viszonylag nagy létszámban érkeznek. És ha már a
megyeszékhelyen járnak, sokan közülük meglátogatják a környékbeli nevezetességeket, kirándulnak például a szegedi kistérség
településein, ott is föllendítve az idegenforgalmat – tette hozzá
az alpolgármester.
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Szociális ellátás

Fejlesztések Szegeden

Házhoz szállítják
az időseknek
az ebédet Szőregen
Év végével bezárta a fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Szőregen a
Szerb utca 54. szám alatti idősek nappali ellátó klubját. Ratkai Imre, a társulás
elnöke lapunknak elmondta: az ebédet ezentúl mindenkinek házhoz viszik, a
nyugdíjasokat pedig befogadja a művelődési ház, ahol közösségi programokat
tarthatnak.

Szeged,

ahol a part
nem szakad

A tervek szerint három éven belül felújítják a szegedi belvárost védő partfalat.
A beruházásnak köszönhetően minden eddiginél hatékonyabb védmű épülhet.
A munkálatok összköltsége megközelíti a kétmilliárd forintot.

2011. december 31-ével bezárta a fenntartó Szegedi Kistérség
Többcélú Társulás (SZKTT) Szőregen a Szerb utca 54. szám alatti
idősek nappali ellátó klubját. Ratkai Imre, a kistérségi társulás elnöke lapunknak elmondta, hogy
a klub fenntartása, üzemeltetése
– a rezsi és az alkalmazottak fizetése – mintegy 7 millió forintba
került. Hangsúlyozta: jóllehet 20
férőhelyes volt az épület, 5-en ebédeltek helyben. 76 ember innen

vitte haza az ebédet. Mint ahogy
másoknak, úgy a kistérségi társulásnak is húznia kell a derékszíjon, mert a kormány által a
munkáltatóknak kötelezővé tett
bérkompenzáció a szervezet számára is pluszterhet jelent.
Az SZKTT Polgármesterek Tanácsa úg y döntött, hog y ezentúl mindenkinek házhoz viszik
az ebédet, mert túl nagy kiadás
fenntartani egy olyan ingatlant,
ahová nem járnak be az idősek. A

nyugdíjasokat pedig befogadja a
néhány éve felújított művelődési
ház, ahol közösségi programokat
tarthatnak. Itt egyébként tudomásom szerint két nyugdíjas klub is
működik – mondta Ratkai Imre.
A társulás elnöke hangsúlyozta:
ma már a legtöbb étterem kínálatában szerepel a házhoz szállítás.
A társulásnak is az a célja, hogy
az idősek a lehető legmagasabb,
legjobb szolgáltatást kapják a
házhoz szállítással.

Kevés olyan szegedi lakó akad, szakasz átépítése 1973-ban kezakinek ne fűződne valamilyen él- dődött és 1980-ban fejeződött be.
ménye az úgynevezett Tisza-parti Úgynevezett szögtámfalas védmű
„könyöklőkhöz.” Van, aki nézelő- épült, mely nemcsak biztonságos,
désre, van, aki pihenésre hasz- de esztétikus is volt, ám mára
nálja az építmény tetejét, az egész elhasználódott.
szerkezet legfontosabb funkciója
Először is a belvárosi partfalszaviszont a védelem.
kasz nem elég magas. Az úgynevezett
Az 1879-es szegedi nagy árvíz mértékadó árvízszinthez képest egyes
után készült el az első jelentősebb, helyeken 21, míg van olyan rész, ahol
1,6 kilométer hosszú, belvárost 66 centiméter a hiány, mivel a korábvédő téglapartfal. 1970-ben azon- bi rekonstrukciók alkalmával csak a
ban magassávárosképet nem
gában és tarzavaró magas„A munkálatok 2012-ben kezdőd- ságú szögtámfal
tósságában is
minden addi- nek és két évig tartanak.”
épült - kezdte
git felülmúló
a jelen leg i
árvízzel kellett szembenéznie problémák felsorolását Solymos
Szegednek, ezért 1971-től neki- László, Szeged alpolgármestere.
láttak a teljes árvízvédelmi sza- Az utóbbi években az árhullám egyre
kasz megerősítésének. Az alsó magasabb vízszinttel tetőzött, így az
rakparton állandóan jelentkező árvízi helyzet egyre veszélyesebbé
csúszások, süppedések sorozata vált, elég, ha a 2006-os rekordárvízre
indokolta a védmű teljes átépíté- gondolunk.

sét. A szegedi belvárosi partfal-

További gond, hogy az 1970-es
években a téglatámfal elé állított
vasbeton panelek bekötései az
évek során károsodtak, helyükről
kimozdultak. A mögéjük áramló
víz üregeket mosott ki, ennek következtében a talajvíz nyomása a
panelek állékonyságát veszélyezteti. Jól jelzi az elmondottakat,
hogy a partfalat keresztező, vagy
annak közvetlen közelében lévő
közműveken a Tisza magas vízállása idején rendszeresen vízbetörések, intenzív szivárgások és
csurgások jelentkeztek.
Az önkormányzat 2009-ben jelentkezett a „KEOP Önkormányzati
árvízvédelmi rendszerek fejlesztése”
néven meghirdetett pályázatra. Ez egy
kétfordulós megmérettetés első fordulója volt, amelynek eredményeként támogatást kaptunk a munkák előkészítésére - tért rá az alpolgármester a
fejlesztésekre. Az előkészítés során
Folytatás a 4. oldalon

Szociális ellátás

Agóra: nincs megállás

A téli időjárás már nem hátráltathatja Szeged új kulturális centrumának építését. Az Agóra mintegy hétezer négyzetméteres alapterületén a szerkezet gyakorlatilag elkészült, a megújuló energiát használó fűtéstechnológia kiépítése
azonban továbbra is nagy kihívást jelent a kivitelezőnek. A határidő az idei év
szeptembere.
Tavaly július közepe óta lázas
munka folyik a Kálvária sugárút-Jósika utca-Londoni körút-Gogol utca által határolt területen,
az IK V eg ykori telephelyén. A
kivitelező - néhány kivétellel elbontotta a régi épületeket és
elkezdődött Szeged új kulturális központjának, az Agórának a
szerkezetépítése.
A szigorú határidő miatt feszített tempóban dolgozik a kivitelező,
elkészültek a szükséges közműkiváltások, a korszerű és energiatakarékos, úgynevezett hőszivattyús fűtési
rendszer talajszondáinak telepítése,
az új épület alapozása. Jelenleg a
szerkezetépítésen dolgoznak, de a
hónap végére várhatóan ez a fázis is
befejeződik - tudtuk meg a részleteket Solymos Lászlótól, Szeged
alpolgármesterétől.

A mintegy kétmilliárd forintból
megépülő centrum hasznos alapterülete (beleértve a fedett-nyitott
garázst és a „nyári pavilont” is)
megközelíti a hétezer négyzetmétert, a felújítással érintett irodák hasznos alapterülete pedig
mintegy kétszáz négyzetméter.
A beruházás keretében a teljes
tömbbelső kertészeti rendezése
is megtörténik. A két milliárd
forintból a város önrésze háromszáznyolcvanöt millió, a többire
elnyert uniós pályázati források
biztosítottak fedezetet.
A szerkezetépítés után a belső
szak- és szerelőipari munkálatok
következnek, ami az épület méretei,
a bonyolult és összetett technológiák
miatt hosszabb folyamat lesz - adott
felvilágosítást a közeljövő munkálatairól Tóth Károly, a kulturális

bizottság alelnöke. Ezzel párhuzamosan történik a megmaradó
irodaépület felújítása is, ide költöznek a későbbiekben a Százszorszép
Gyermekház irodái.
Az említett intézmény mellett
az Agórában kap új otthont a jelenleg az Öthalmi úti volt szovjet
laktanyában őrzött, a Neumann
János Számítógép-tudományi
Társaság által szponzorált in- építési telek tömbbelsőben helyezkeformatikatörténeti gyűjtemény, dik el és szabálytalan, sokszögű telekvalamint a Szegedi Tudomány- határral rendelkezik, ami ugyancsak
egyetem Informatóriuma és a eredményezett kisebb gondokat, de
Szegedi Biológiai Központ lát- mindezek nem veszélyeztetik az idén
ványlaboratóriuma is.
szeptemberre megállapított határidőt
Mint minden építési beruházásnál, - közölte Tóth Károly.
a kivitelezőnek itt is szembesülnie kelAz önkormányzat már a prolett nem várt problémákkal. A felszín jekt előkészítése során is igyealatt találtak olyan közművezetékeket, kezett folyamatosan tájékoztatni
amelyekről a leggondosabb előkészí- a környező lakosságot, a muntés mellett sem volt információjuk. Az kálatok megkezdésétől pedig a

kapcsolattartás napi szintűvé
vált. Információnk szerint néhány
panasz így is érkezett, ami egy
ekkora volumenű beruházásnál,
ahol a szomszédok közvetlenül
érintettek, elkerülhetetlen, ám
minden ilyen esetben körültekintően kivizsgálják ennek okát,
és rövid időn belül megoldást
keresnek a problémákra.
A kivitelező számára az enyhe tél,
az időjárási viszonyok eddig kedve-

zőek voltak. Ha romlik is az időjárás
a tél hátralévő szakaszában, nagyobb
problémát már nem okozhat. Azt
azonban tudni kell, hogy a kivitelezés
időtartama nagyon szűkre szabott,
csak rendkívül feszített tempóban teljesíthető, így továbbra is hatékony és
gyors munkavégzést várunk el, hogy
az év végére már egy új, korszerű kulturális centrum várja a szegedieket
és a városba látogatókat. – mondta
a kulturális bizottság alelnöke.
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Szegedi Kistérségi hírek
Világháló

Kérdések háza, községi körutazás
Amikor valaki egy-egy településről tájékozódik, ma már a legritkább esetben
nyúl lexikonért, útikönyvért, inkább az interneten néz utána a községnek, városnak. A legtöbbnek ma már van saját weboldala, amelyen ország-világ elé
tárja értékeit, kultúráját, szolgálja a helyben lakókat. Sorozatunkban a szegedi
kistérség településeinek internetes arcát mutatjuk be, ezúttal nyomtatott formában. Januárban Zsombó és Domaszék weboldalain kattintgattunk.

www.zsombo.hu
Ízlésesen vittek fantáziát a
tervezők Zsombó internetes oldalába. A kellemes, mélyzöld
alapszínű www.zsombo.hu egy
bevezető lappal indul, ahol rövid
polgármesteri köszöntő látható, és egy sor akvarell is, melyeken a település néhány részletét
örökítették meg. A festett képek
egyébként az oldal minden részén
visszaköszönnek.
A nyitólapra lépve a bővebb
polgármesteri köszöntőt, és a
legfrissebb helyi híreket, információkat láthatjuk fő helyen.
Utóbbiak külön ablakban válto-

Közélet

Milyen év
lesz 2012?

Folytatás az 2. oldalról
hog y az önkormányzat működését és gazdálkodását érintő
jogszabályrendszer minél hamarabb váljon eg ységessé és
eg yértelművé, és minél kevesebb bürokráciát igényeljen. Jó
lenne minél hamarabb tudni,
hogy mit, milyen formában és
mekkora összeggel lehet tervezni,
mennyi bevétellel számolhat az
önkormányzat. Természetesen a
legfontosabbnak azt tartom, hogy
biztosítani tudjuk a működtetéshez a forrásokat. Röszke életében
a legfontosabb beruházás ebben
az esztendőben a szennyvíztisztító-telep fejlesztésének elindítása
lesz. Az Európai Unió által támogatott KEOP-program (Környezet
és Energia Operatív Program)
költsége 600 millió forint. A projektet Domaszékkel közösen valósítja meg Röszke 2014 nyaráig.

Tanács Gábor

mániai partnertelepülésünkkel, lehetnek likviditási problémáPécskával közösen nyertünk ink. Szeretném, ha a település
pénzt pályázaton a település-in- a megszokott színvonalon tudformációs rendszer kiépítésére is. na tovább működni akár az inDomaszék részt vesz az ivóvízmi- tézmények, akár a programok
nőség-jav ító
tekintetében.
„A takarékos működésre kell a A z év közeprogramban
is. A jogsza- hangsúlyt fektetnünk
pére készül el
bályok olyan
Tanács Gábor, az új védelmi

Bordány polgármestere
sebességgel
központunk,
változtak,
amelyhez 14
változnak, hogy szinte követhe- térfigyelő kamera is csatlakotetlenek. Csak remélni tudjuk, zik majd, ennek köszönhetően
hogy a jogszabály változások a tovább erősödik a közbiztonság a
takarékosságot és a praktikus- településen. Szeptember végére
ságot szolgálják. Bízunk abban, várjuk, hogy elkészül a Bordányt
hogy időben megkapjuk a választ Sziksósfürdővel összekötő kerékminden kérdésünkre.
párút bordányi szakasza, és várhatóan ezzel a beruházással párTanács Gábor, Bordány
huzamosan zajlik majd a szegedi
polgármestere
kistérség közösségi közlekedés
Jó hírekkel zárhattuk a 2011-es pályázata keretében a buszvárók
évet. Sikeres pályázatainknak kiépítése ezen a szakaszon is.
köszönhetően megépülhet a Bor- Sikeres pályázatnak köszönhedányt Sziksósfürdővel összekötő tően napelemekkel szerelhetjük
Kispéter Géza, Domaszék
kerékpárút bordányi szakasza, föl az általános iskolánkat és a
polgármestere
és napelemekkel szerelhetjük sportcsarnokot. A munkák itt
Rendkívül nehéz év lesz a 2012- föl az általános iskolánkat és márciusban kezdődhetnek el.
es esztendő. A legfontosabbnak a a sportcsarnokot. A két ünnep A beruházásnak köszönhetően
település és intézményei működő- között kaptuk a pozitív visszajel- az intézmények teljes villamosképességének
zést: a kistér- energia igényét megtermelik
fenntar tását
ségi ivóvízmi- majd a napelemek. 2012-ben
„A legfontosabb a működőképesség nőség-jav
ta r tom. Ez
ító kezdődik meg a szenny vízháfenntartása”
mindennek az
programunk lózat fejlesztése, illetve a négy
Kispéter Géza, is támogatás- település (Bordány, Forráskút,
alapja! Fontos, 

Domaszék polgármestere
hog y működban részesült. Üllés és Zsombó) közös szennyjön, és lehetőség szerint tovább A költséghatékony gazdálkodás- víztisztítójának megépítése is.
fejlődjön, gyarapodjon a település. nak köszönhetően településünk És talán az ivóvízminőség-javító
A Röszkével közös beruházásunk, költségvetési hiánya is elolvadt program is elkezdődhet még az
a szennyvíztisztító-telep fejlesz- az év végére, a takarékoskodás- idei évben. 2012-ben a takarékos
tése a legnagyobb projektünk. ban mind a képviselő-testület- működésre, a költséghatékony
Emellett van eg y, a csapadék- nek, mind intézményeinknek gazdálkodásra kell a legnagyobb
víz-elvezető rendszer bővítésére, óriási szerepe volt. A 2012-es év hangsúlyt fektetnünk, miközben
fejlesztésére elnyert 70 millió fo- minden bizonnyal nehezebb lesz, újabb ötletek mentén az elkövetrintos pályázatunk is, amit idén mint az előző év volt, hiszen a kező öt-tíz év tervezési folyamata
szeretnénk megvalósítani. A ro- beruházásaink miatt többször is megindul.

gatják egymást. A weboldalon
két menü közül választhatunk. A
rövidebbet a bal oldalon oszlopba
rendezték a szerkesztők. A „Turizmus” pont alatt három helyi idegenforgalmi szolgáltatás mutatkozik be. Ha az „Iskola” címszóra
kattintunk, egyrészt magával az
intézménnyel ismerkedhetünk
meg, másrészt megjelenik egy
hosszabb menüsor is. Itt juthatunk a polgármesteri hivatallal,
a képviselőtestülettel, a helyi
rendeletekkel, letölthető nyomtatványokkal, testvértelepülésekkel kapcsolatos információkhoz.
Az oszlopmenüből elérhető még
az óvoda bemutatkozása, a „Közérdekű információk” pont alatt
Zsombó közlekedésének leírása,
a községi intézmények, hatóságok, posta, gyógyszertár elérhetőségei, nyitva tartása. Ugyanitt
a térség várható időjárásáról is
tájékozódhatunk, átlépve az Országos Meteorológiai Szolgálat
honlapjára. Megtalálható még
a József Attila Közösségi Ház
linkje, mely az intézmény saját
weboldalára mutat.
A második menüsor a nyitólap tetején található. Innen is
elolvashatók a helyi hírek, valamint letölthetők a Zsombói Hírmondó lapszámai. Itt találjuk a
helytörténeti leírást, a nagyobb
rendezvények általános ismertetését, a fejlesztések bemutatását.
Az „Önkormányzat” pont alatt az
intézmények és szolgáltatások, a
rendőrségi körzeti megbízott adatait gyűjtötték egybe. A „Galéria”
gombra kattintva néhány, a régi
Zsombót ábrázoló kép nyílik meg.
A „Kérdésház” az interaktivitás
színtere: regisztráció után bárki leírhatja ötleteit, észrevételeit,
kérdéseit, és apróhirdetések is
föladhatók.

Netséták a kistérségben 3. rész

www.domaszek.hu
Egyszerű és praktikus Domaszék kék árnyalatokkal tervezett
internetes oldala. A nyitólap fő
helyét a község légi fotója és a
polgármesteri köszöntő foglalja
el. Körülöttük három menüt is
találunk. A bal oldali oszlopból a
településtörténet mellett például
elérhető a „Körséta” menüpont.
Itt virtuális utazást tehetünk
Domaszéken fényképek és rövid leírások segítségével. Ugyanebben a menüoszlopban külön is
megismerhetjük a látnivalókat,
kikapcsolódási lehetőségeket.
Szintén innen tudhatjuk meg az
önkormányzati e-mail címeket.
A „Helyi gazdaság” menüpont
az önkormányzat kisbuszának
bérelhetőségéről ad hírt, valamint apróhirdetések föladására
ad lehetőséget. A „Helyi kultúra”
elnevezésű gomb népszámlálási
ismertetőre, a 2011-es képviselő-testületi munkatervre, valamint a könyvtár elérhetőségeire,
nyitva tartási rendjére mutat.
A jobb oldali menüoszlopban a
helyi híreken túl egyebek közt az
orvosi rendelő történetét találjuk,
valamint ismertetőt Vántus István zeneszerzőről, aki egy ideig
a községben alkotott. Szintén itt
található eg y linkg yűjtemény,

melynek segítségével gyorsan
elérhetjük a különböző kormányzati portálokat, menetrendeket,
internetes keresőket, a különféle
szolgáltatók telefonkönyveit. Még
a régen nem használt 06-60-as
telefonszámok gyűjteményére is
mutat egy link, mögötte azonban
már nincs tartalom.
A nyitólap tetején elhelyezett,
vízszintes menü pontjai részben
ugyanoda mutatnak, ahová a két
oszlop gombjai. A „Hivatal” pont
alatt gyűjtötték egybe az intézmények elérhetőségeit, nyitva
tartását. A vízszintes menüből
is elérhető egy sor hasznos link,
például az autóbusz menetrend,
rendőrségi telefonszámok és
e-mail címek, közérdekű telefonszámok, okmányirodai adatok.
A „Közérdekű adatok” menüpont
fejlesztési koncepciókat, közbeszerzési terveket, költségvetési
adatokat tartalmaz. A menüsor
föltárja még a képviselőtestület
névsorát, munkarendjét, a különféle rendeleteket, valamint a
díszpolgárok életrajzait.
A kistérségi weboldalakat bemutató sorozatunk februárban
Tiszasziget és Kübekháza internetes megjelenésének bemutatásával folytatódik.

Fejlesztések Szegeden

Szeged, ahol a part nem szakad

Folytatás a 3. oldalról pótlására mobil gátat helyezhessenek
egy részletes megvalósíthatósági ta- el, táblás, függőleges oszlopokkal –
nulmányt állítottunk össze, valamint tudtuk meg a részleteket Solymos
a tervdokumentáció is elkészült. Mi- Lászlótól.
vel kiemelt régészeti területről van
A Stefánia és a Belvedere között
szó, előzetes régészeti feltárások is megszűnik a partfalszerű kialatörténtek. Az említett dokumentu- kítás, a mögötte lévő zöldpark
mok jelentették a második fordulóra meglévő járdaszintjét fél méterbenyújtott pályázatot. Mivel ez a for- rel magasabbra fogják emelni. A
duló is pozitív elbírálásban részesült, magassági hiány felszámolása itt
támogatási szerződést köthettünk. is mobil gáttal történik.
A támogatás másfél milliárd forint,
A negyedik szakaszon, a Bela beruházás teljes becsült költsége vedere és a Bertalan híd között
egyébként 1,8 milliárd.
a magassági hiány harminc cenA felújításra váró 2072 méter timéter, a tervezett megoldás a
hosszú partfal 4 szakaszra bont- mellvédfal szerkezeti felmagasíható. Az első a Klinikák és a Bel- tása. Egy rövid szakaszon, negyvárosi híd, a második a Belvárosi ven méter hosszan pedig résfalas
híd és a Stefánia közötti rész. A megerősítés is épül.
harmadik a Stefániától indul
A kivitelezés várhatóan az idei év
és a Belvedere-ig tart. Ezeken a utolsó negyedévben kezdődhet, és
szakaszokon vízzáró vasbeton terveink szerint két év alatt befejeződfal készül a rakparti út, illetve a nek a munkálatok - adott választ a
lépcsősor tetejének szintje alatt „mikor”-t firtató kérdésünkre az
résfalas technológiával, a fölött alpolgármester. Amint elkészülnek
pedig hagyományos zsaluzással. a tervek, elkezdődhet a kivitelező kiA felújítás után a partfal alkalmas választása, ami közbeszerzéssel törtélesz arra, hogy a magassági hiányok nik. A majdani kivitelezővel szemben

elvárás a fokozott precizitás. Azzal
egyébként számolni kell, hogy a
munkálatok idején az árvizes időszakok nehezítik majd a kivitelezést,
és esetenként akadályozni fogják a
folyamatos munkavégzést.
A partfal felújítását segítő támogatási szerződés csak és kizárólag árvízvédelmi célú fejlesztéseket tartalmazhat, azonban a
város vezetése nem mondott le
arról, hogy később újabb beruházásokat hajtson végre a város
érintett részén. A lépcsősort és a
rakpart további elemeit is szeretnék majd felújítani.
Sajnos ezekre a munkákra egyelőre
nincs meg az anyagi fedezet, de már
most gőzerővel keressük a lehetséges
pályázati forrásokat – mutatott rá
a távlati tervekre Solymos László.
Egy biztos, ha a beruházások
meg valósulnak, eg y-eg y hangulatos szegedi sétánál, azok is
a Tisza-part felé veszik majd az
irányt, akiknek most még nem ez
a kedvenc városrészük.
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Fejlesztések a Kistérségben

Kószó Aranka:

A szívem mindig deszki marad



Folytatás az 1. oldalról
A szegedi közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem,
ahol valódi közösségi ember
voltam, verset mondtam, vetélkedőket szerveztem és közben a
deszki köny vtár irodalmi színpadának is tagja voltam. Később
Debrecenben szereztem diplomát
köny vtár-népművelő szakon a
tanítóképző főiskolán – idézte fel
fiatalságának éveit Kószó Aranka, aki egy évig volt Kübekházán
könyvtáros, mielőtt 1976-ban kinevezték volna a deszki köny vtár vezetőjének. Kószó Aranka
tősgyökeres deszki, már a szülei
és nagyszülei is Deszken éltek. –
Napra pontosan 1976. augusztus
17-étől dolgoztam a deszki könyvtárban, ahol rengeteg programot
szerveztünk a kollégáimmal a falu lakóinak, az óvodásoktól kezdve a nyugdíjasokig. Beindítottuk a
kézműves kört, író-olvasó találkozókat, kiállításokat, vetélkedőket,
és még sorolhatnám, mi mindent
szerveztünk, rendeztünk. 1991ben én indítottam útjára a Deszki
Falunkért Eg yesületet, amelynek 2010-ig a titkára voltam. Az

egyesület fő célkitűzése volt egy fel a mozgalmas éveket Kószó
helyi lap kiadása, amiről ké- Aranka, aki munkatársaival és a
sőbb azt mondta Simicz József mórahalmi Magyarné Rozikával
polgármester, hogy e lapnak megalakította a 90-es évek elején
köszönhető, hogy 1994-ben a helyi lapok Lokalitás Egyesürobbanásszerű változás kö- letét. Akkoriban Csongrád mevetkezett be a település éle- gyében több mint 30 lap volt öntében. 1994-ben ugyanis va- kormányzati, illetve valamilyen
donatúj képviselő-testület állt civil szervezet tulajdonában. A
fel a faluban, amely meghozta a deszki közművelődési szakember
változást: Deszk addig soha nem 2010-ig a Lokalitás Egyesület velátott fejlődésnek indult. Nem csu- zetőségi tagja volt. Elmondása
pán új sportcsarnok és ravatalozó szerint tevékeny munkát végzett
épült az elkövetkező években, Deszk külföldi, testvértelepülési
de felújították, korszerűsí- kapcsolatrendszerének kialakítették az iskolát és minden tásában, ápolásában is. A faludeszki utca szilárd útburkola- nak van belga, német, francia,
tot kapott. 2010-ig Simicz József erdélyi, vajdasági és kárpátaljai
vezetésével 99 százalékban az testvértelepülése. – Rendkívül
1994-ben megválasztott képvise- szerencsésnek tartom magam,
lő-testület vitte a falut, amelynek mert mindig azt csinálhattam az
én is tagja, és két és fél évig alpol- életben, amit nagyon szerettem. A
gármestere voltam. A testületben munkám rengeteg sikerélményt
m i nd en fé l e
adott. A fentiesza kember
„Rendkívül szerencsésnek tartom ken túl példáképviseltette
magam, mert mindig azt csinál- ul elindítottuk
magát , nem
1998-b a n a
voltak pártvi- hattam az életben, amit nagyon
Ma r os menták, egyirány- szerettem.”
ti Kulturális
ba húztuk a
Fesz t ivá lt a
szekeret. Ennek köszönhetően kistelepüléseknek, amelyen narengeteg fejlesztés, beruházás gyon sok tehetséges gyermeket
valósult meg abban az időben. fedeztünk fel. Hangsúlyozom:
Akkor épült fel a Faluház is, amit minden sikerem annak köszön1998-ban adtunk át, s aminek hető, hogy rendkívül lelkes és
több mint tíz évig voltam az igaz- hozzáértő kollégákkal dolgozgatója. Szerencsésnek érzem hattam, akikkel ma is tartom a
magam, mert részt vehettem a kapcsolatot – tette hozzá az 57
többfunkciós Faluház – könyvtár, éves Kószó Aranka, akinek úgy
művelődési ház, mozi és informá- alakult a magánélete, hogy 2010ciós pont (Teleház és e-Magyar- ben Kaposvárra költözött, de elország pont) – tervezésében és mondása szerint a szíve mindig
a programok beindításában. Az deszki marad. Elmondta, havonta
energiatakarékos Faluház tisz- hazautazik Deszkre, s ilyenkor
tán önkormányzati forrásból, 70 mindig felkeresi, meglátogatja
millió forintból épült meg – idézte a régi kollégáit és barátait.

Fenntartható törekvések

Tiszaszigeten

A pályázatoknak köszönhetően „zöldebb”
település lett Tiszasziget.
Napjainkban egyre többet lehet hallani a fenntartható fejlődés fontosságáról, valamint
az emberek fig yelmének felkeltéséről környezetünk jelenlegi állapotának megőrzésére.
Tiszaszigeten az elmúlt években
több olyan pályázati program is
lezajlott, amelynek köszönhetően
a településen élők megismerkedhettek a fenntartható életmóddal
és a fogyasztási lehetőségekkel.
A folyamat kezdő lépéseiről, illetve a jelenleg is zajló projektek
részleteibe lapunkat Kovács Péter,
a Tiszaszigetért Alapítvány projektmenedzsere avatta be.
Két jelenleg is futó projektünkben közös vonás, hogy Európai
uniós támogatásból az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében
valósulnak meg – mondta el a
Kistérségi Híreknek Kovács Péter. A fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos viselkedésformákat
bemutató és ösztönző elemeket
tartalmaznak, a célcsoport pe-

Civilek a Kistérségben

Civilek Zsombón

Folytatás az 1. oldalról
segíteni tudják az önkormányzatot feladatai ellátásában.
A határidőig, vagyis január 20ig ??? pályázat érkezett be, melyek elbírálása Zsombó község
képviselő-testületének feladata
lesz - fogalmazott a polgármester.
Gyuris Zsolt hozzátette, a testület
a kért támogatásnál kevesebb
összeget is megállapíthat, illetve
nem pénzbeli, közvetett támogatást is megítélhet.
A Csongrád megyei településen több civil szervezet is van.
Szervezett keretek között működik például a Szivárvány Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete,
amely 1997-ben alakult önálló
egyesületként a helyi nagycsaládosokból. Legfontosabb céljuk az
élet, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért, a családért és a
jövő nemzedékért érzett felelős-

ség erősítése, a nagycsaládosok
által képviselt értékek közvetítése,
érdekeik megjelenítése, képviselete, az egymást segítő közösséggé szerveződés, környezetünk
felügyelete, tisztántartása és védelme, kulturális hagyományaink
őrzése és az idősek helyzetének
rendszeres figyelemmel tartása.
Évről-évre nagy sikerrel szervezik
meg ismétlődő programjaikat.
Márciusban nőnapi műsorral és
egy szál virággal kedveskednek a
fiúk a gyengébbik nem tagjainak.
A május 1-jét általában bográcsos ebéddel eg ybekötött családi program keretében töltik el.
Május utolsó hétvégéjén együtt
ünnepelik meg a gyereknapot.
November elején jótékonysági
bált rendeznek, amelynek bevételét a g yerekek karácsonyi
ajándékára költik. Az elmúlt 15
évben minden december elején

az önkormányzat anyagi támogatásával a község időseinek műsort
szerveznek (óvoda, iskola bevonásával) és ajándékcsomaggal lepik
meg őket. Az egyesület fennállása
óta minden évben megtartja legfőbb rendezvényét, a gyermekek
karácsonyi ünnepségét, amely a
szeretet és a gyerekek megajándékozása jegyében telik el. Saját
rendezvényeiken kívül aktívan
részt vesznek a helyi kulturális
programok szervezésében. Az
eg yesület tagsága jelenleg 65
családból áll, ami reprezentálja
a helyi társadalmat: a mezőgazdasági munkástól a biztosítási
tisztségviselőig, a hivatalnoktól
a mérnökig.
Tíz évvel ezelőtt alakult a Zsombói Polgárőr Egyesület. 2002 ok-

tóberében közel 20 zsombói lakos
részvételével jött létre a társadalmi csoport, melyet a Csongrád Megyei Bíróság közhasznú
szervezetként nyilvántartásba
vett. Működési köre a közrend
és közbiztonság fenntartása, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. A Zsombói Polgárőr
Egyesület 2007-ben megújította
tevékenységét, kibővítette tagságát – mely jelenleg meghaladja
a 80 főt – ezzel Csongrád megye egyik legnagyobb létszámú
polgárőr egyesülete. Legfőbb céljuk a kül- és belterületen élők
biztonságérzetének növelése, a
bűncselekmények megelőzése,
a magán- és közjavak megőrzésének segítése, a rendőrség munkájának támogatása.

dig a helyi és kistérségi lakosság. képest két nagyobb részből áll:
Amíg a „Fenntartható életmód eg yrészt a tiszaszigeti önkornépszerűsítése Tiszaszigeten” c. mányzat épületét technológiai
program kifejezetten a helyi és megoldásokkal környezetbarát
kistérségi iskolások bevonásával módon átalakítjuk, másrészt pevalósul meg, addig a most bemu- dig az így létrehozott mintaépütatott „Tiszasziget Községi Ön- letet és további környezetbarát
kormányzat épületének komp- eljárásokat rendezvényekkel, illex környezetbarát átalakítása” letve kiadványokkal népszerűsítelnevezésű projektünk sokkal jük a lakosok körében. Az eddigi
összetettebb, mind a célcsoportot, projektekhez képest most egy
mind a szakmai mondanivalót forgalmas épületet alakítunk át
mintaépületté, ahol bárki bármitekintve.
Milyen előzményei vannak a kor megnézheti az alkalmazott
mostani szerepvállalásnak, technológiákat és eljárásokat.
és mi motiválta azt, hogy TiMilyen technológiai megoldászaszigeten aktív „zöld élet”
sok kerülnek alkalmazásra az
folyjon?
önkormányzat épületében?
Ami a fenntartható fejlődés
A megújuló energiafelhasztémakörét illeti, Tiszaszigeten nálás bemutatása céljából 1,1
is a társadalomra általánosan kWp-os napelemet szerelünk fel
jellemző összkép volt jellemző: a tetőre, és a jelenlegi gázfűtést
homályos ismeretek, téves fo- biomasszakazánra cseréljük. A
galomértelmezés, rossz attitű- hőszigeteléssel megtakarítható
dök és a motivációs bázis hiánya. energia szemléltetésére külső
Azonban egy kis településről van szigeteléssel és hőmennyiség mészó, így célzott és tudatos prog- rővel látjuk el a műhelyépületet. A
ramokkal hatékonyabban el le- „szürkevíz” hasznosítás céljából
het érni a pozitív irányba történő esővízgyűjtő rendszert építünk
elmozdulást. Ennek tudatában ki, amely a tetőről összegyűjtött
kerestük azokat a település adott- esővizet vezeti vissza a WC tartáságaihoz és a helyi lakossághoz lyokba, illetve olyan piszoárt alilleszkedő pályázati lehetősé- kalmazunk, amely higiénikusan
geket, amelyekkel az előrelépés víz nélkül működik, így kímélve
megvalósítható. Három évvel ez- az értékes ivóvizet. Irodai haszelőtt a komposztálás népszerűsí- nálatra szelektív hulladékgyűjtő
tésére adtunk be Európai uniós edényeket vezetünk be, továbbá
pályázatot, amelynek keretében a kerékpározás népszerűsítésére
többek között százhatvan csa- fedett kerékpártározókat alakíládnak tudtunk komposztáló tunk ki az udvaron.
Mikor lesznek ezek a népszeládákat kiosztani. 2010-ben az
rűsítő rendezvények?
eg ykori Környezetvédelmi és
Három
kiemelt nagy rendezVízügyi Minisztérium által kivényt
szervezünk
május, július és
írt Energiatakarékos háztartási
gépcsere és izzó alprogramokban augusztus hónapokban, amelyek
ugyancsak százhatvan háztartás- külön-külön a hulladék-megtakaban sikerült az energiapazarló rítás, megújuló energia, illetve a
hűtő- és mosógépeket, illetve levegő- és ivóvízvédelem témákat
izzókat lecserélni. A tavalyi esz- dolgozzák fel. Az egész napos
tendőben elkezdtük a jelenleg is programok keretében előadásokra, eszközbemutatókra, interaktív
futó projektünket.
Ez milyen újdonságokat tar- családi vetélkedőkre és az öntalmaz a korábbiakhoz képest, kormányzat épületének körbeilletve hogyan illeszkedik az vezetéses bemutatására kerül
eddigi folyamatokba?
sor. A nagyobb események között
A Tiszasziget Községi Önkor- kisebb, gyalogtúrával és kerékmányzat épületének komplex páros találkozóval egybekötött
környezetbarát átalakítása elne- családi programokat tartunk.
vezésű projektünk az előzőekhez
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Fejlesztések Szegeden

Újabb
fejlesztések
a szegedi
iskolákban

Új helyen a posta
Újszentivánon
Kicsi, de modern - így fogalmazott a posta vezetője, Szekeres Olga, mikor az új hivatalról
kérdeztük. Az újszentiváni Posta
ugyanis a Felszabadulás utca 23.
szám alá költözött, az ügyfelek
január óta a főutcán intézhetik
ügyeiket, adhatják fel leveleiket,
fizethetik be számláikat.
A Magyar Posta 1994 óta köt
szerződéseket, főleg k istelepülések postáinak egykori alkalmazottaival, akik átveszik
a helyi hivatal üzemeltetését.
Jelenleg az országban már több
mint ezer ilyen postapartner
működik. A hivatalokat ugyan
magánvállalkozók tartják fenn,
de a rendszert továbbra is az
állami cég működteti, és eg y
bélyeg is ugyanannyiba kerül,
mint máshol.
Az újszentiváni hivatal a Postapartner Program ötödik ütemében került új üzemeltetőhöz.
Közel három éve, 2009 márciusa
óta Szekeresék családi vállalkozásban vezetik a céget. „Amikor átvettük az üzemeltetést,
az ingatlant is megvásároltuk,
és már akkor tudtuk, hogy az
épület nem a mai kor igényei-

Közlekedés

nek megfelelő. Azóta kerestük
az új székhelyet a hivatalnak,
de egy ilyen kis településen bizony nem könnyű megfelelőt
találni“- fogalmazott a cégvezető. Szekeres Olga azonban már
boldogan meséli, hogy januárban átköltözhetett a Posta az
új irodába. Az újszentivániak a
korábban megszokott üvegfalas
fogadóhelyiség helyett egy ügyfélbarát környezettel találkozhatnak. „Akárcsak a bankokban,
mi is úgynevezett szabad pultnál
várjuk a lakosokat” - fogalmazott Szekeres Olga. „Így sokkal
személyesebb a légkör” - teszi
hozzá mosolyogva.
A Magyar Posta a magánosítást sikeresnek tarja. A cég szerint a hivatalok magánkézbe
adása része a modernizációs folyamatnak, hiszen hatékonyabbá teszi a működést. Hazánkban
az egy főre jutó küldeményszám,
amely a posták forgalmának
nemzetközileg elfogadott mérőszáma, az egyik legalacsonyabb
Európában. Ennek ellenére az
egyik legsűrűbb postahelyi hálózattal rendelkezünk.

Az elmúlt években az önkormányzat jelentős fejlesztéseket hajtott végre az oktatási intézményeiben. A munkálatok értéke meghaladta a 10 milliárd forintot.
Szinte valamennyi iskolában zajlottak különféle beruházások, a teljes felújítástól
a részleges fejlesztésekig. Azonban nemcsak az épületekre fordítottak pénzt,
hanem az oktatás színvonalát meghatározó eszközfejlesztésekre is.
Az évek során teljesen megújult többek között a Tömörkény Gimnázium, valamint a
Tisza-parti Általános Iskola, de
jelentős fejlesztéseket hajtottak
végre a Béke utcai Általános Iskolában, valamint a TISZK központjában. Azonban nemcsak
az épületek szépültek, korszerűsödtek, hanem jelentős eszközbeszerzéseket is végrehajtott az
önkormányzat. A város oktatási intézményeiben megvalósult
informatikai eszközfejlesztési
projekt december végén zárult le.
„Szeged iskolaváros, és tudjuk azt, hogy a fiatalok jövője,
munkához jutása elsősorban
az iskolákon múlik.” – mondta
a rendezvényen Solymos László
alpolgármester. Ezért is fontos,

hogy minél színvonalasabb kö- zések. A projekt részeként még
rülmények között tanulhassanak az SNI – sajátos nevelési igényű
a gyermekek, tette hozzá a politi- – tanulók részére szereznek be
kus. Az elmúlt években a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére
több száz millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. Ennek keretében közel 600 laptop
került az oktatási intézményekbe,
amelyeket a tanulók használhatnak. A ma záruló 508 millió forint
összköltségű projektnek köszönhetően pedig 904 darab komplex személyi számítógép és 299
interaktív táblát vásárolhatott
a város. Az eszközökből a város
fenntartásában lévő valamennyi
általános és középiskolába jutott, és így a tantermek közel 40
%-ában már használhatók ezek a
korszerű informatikai berende-

fejlesztő csomagokat, ezek január
végére érkeztek meg.
A decemberi rendezvény zárásaként az oktatási intézmények
vezetői és egy-egy hallgatója jelképesen átvették a számukra
biztosított eszközöket, amelyeket januárban már használhatnak is.

Biztonságnövelő
körforgalmú
csomópontok
15-20 esztendővel ezelőtt még
talán a fékbe taposott a meglepett és fölkészületlen autós,
ha körforgalmon át vezetett az
útja. Mostanra számos helyen
találkozni e forgalomirányítási
módszerrel, sőt, a körforgalomnak több típusát is ismerhetik
már a közlekedők. Sok vezető
mégsem tudja, mikor, merre kell
irányjelzést adnia, vagy mit kell
kezdeni a körforgalmon áthaladó villamossal.
Ma már kevesebbszer hallani olyan rémtörténetet, hog y
egy-egy gépjárművezető a menetiránnyal szemben hajt be a
körforgalomba. Az viszont gyakori, hogy a csomópontból kilépő
jármű sofőrje nem teszi ki jobbra
az irányjelzőt, pedig ez kötelező
lenne. A körbe való behajtáskor viszont nem kell „indexelni.”
Fontos szabály, hogy a körforgalomban haladóknak elsőbbsége van a belépőkkel szemben.
Kivétel a körforgalmon áthajtó
villamos, annak ugyanis belépéskor és kilépéskor is elsőbbséget kell adni. Hogy ezt hány
autós nem tudja, arról a villamos
vészfékezésekor halomra dőlő

Körben a körökben

utasok sokat mesélhetnének. A
körforgalomban megfordulni,
tolatni, megállni és várakozni
is tilos.
Számos körforgalom többsávos, itt a párhuzamos közlekedés
szabályai érvényesek, vagyis a
körön belüli sávváltáskor irányjelzést adni. Aki a körből rögtön
a következő kihajtónál akar kilépni, az a külső sávba soroljon,
míg az, aki később szándékozik
elhagyni a kört, a belső sávot
használja, majd a kilépés előtt
húzódjon ki a külsőbe.
A többsávos körforgalom változatai a spirális és a turbó körforgalom. Előbbiből Alg yőnél
épült Magyarországon az első.
Lényege, hogy a főirányból érkezők több sávon

hajthatnak át a csomóponton,
mint a mellékutakon haladók.
Az ilyen körforgalmon nem lehet
sávváltás nélkül körbe haladni.
A turbó körforgalomban viszont
egyáltalán nem lehetséges a sávváltás. Már a csomópontba lépés
előtt, az előjelző táblák segítségével az alapján kell sávot választanunk, hogy merre akarunk
kilépni a csomópontból. Több
hely ütt találkozhatunk már
jelzőlámpás körforgalmakkal.
A mind korszerűbb megoldások a közlekedők biztonságát
növelik, azonban semmi nem
helyettesítheti a fokozott
figyelmet és a
s z i gor ú s z abálykövetést.
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Sport

Közel harminc év után

újra önálló csapat van

Gyálaréten

„A következő szezont akár egy osztállyal feljebb folytathatja a csapat.”

A z őszi szezon után a Gyálaréti LSC áll az élen a megyei
III. osztályú labdarúgó bajnokság Homokháti csoportjában.
A z eg y üttes tizenhárom g yőzelemmel, egy döntetlennel és
mindössze egy vereséggel zárta
az idény első felét, így jelenleg
hat ponttal vezeti a tabellát a
második helyen álló Algyő SK
II. előtt. A gyálaréti klub a nyáron alakult, így talán meglepő,
hogy ilyen jól sikerült a csapat
bemutatkozása.
- Azzal a céllal neveztünk, hogy a
bajnokságban az első három között
végezzünk – kezdett bele a mesélésbe Szabó József, a Gyálarét
LSC elnöke. Az elmúlt években a
gyálaréti focisták a SZVSE-ben szerepeltek. A helyi játékosok egy része

azonban kiöregedett a Vasutas ifiből,
a felnőtt együttesnél pedig kevesebb
lehetőséget kaptak, ezért a nyáron
megkerestek, hogy indítsunk egy
önálló gyálaréti csapatot a megye
III-ban. Felmerült az ötlet, hogy
esetleg SZVSE-Gyálarét II. néven
szerepeljünk, de a fiúk ezt elvetették.
Huszonegy fős a keretünk, a csapat
hetven százalékát pedig környékbeli
futballisták alkotják, Gyálarétről,
Klebelsberg-telepről és Alsóvárosból.
Az egyesület első embere úgy
emlékszik vissza, hogy a településnek utoljára az 1980-as évek
elején volt önálló csapata, ami
azt jelenti, hogy a Gyálaréti LSC
közel harmincéves böjt után került vissza a megyei futball-térképre. Ennek a helyiek is nagyon örülnek, sokan látogatják

a hazai mérkőzéseket, és ahol
csak tudnak, segítenek a csapatnak, legyen az egy vacsora
vagy éppen pályarendezés. Az
újrakezdés eddig sikertörténet,
a gárda remekül menetel a ligában. Badényi János tanítványai
több nagyarányú győzelmet is
arattak, a csapat a Domaszéket
(9-1, 8-0), a Pusztamérgest (9-3,
5-0) és a Szentmihályt (9-0) is
könnyedén múlta felül az ős�szel. A gólszerzésben élen járt
a Mangó Ferenc – Virág István
csatárduó, hiszen a két támadó
neg y veneg yszer volt eredményes a tizenöt forduló alatt.
- Ilyen nagyarányú győzelmekre
mi sem számítottunk – folytatta
Szabó József. A csapat a vártnál
is jobban szerepel, ezért már

Zöld sarok

szóba került az öltözőben az osztályváltás is. Ha a tavasszal olyan
pozícióban végzünk a bajnokságban,
akkor mindenképpen szeretnénk
feljutni a másodosztályba.
A Gyálaréti LSC nem dúskál
az anyagiakban, a klub annyi
pénzből gazdálkodik, ami az
életben maradáshoz éppen elég.
- Ahogy a legtöbb megyei klub,
így mi is szinte az egyik napról a
másikra élünk. A magyar futball
megítélésére elég rossz fényt vetett
az elmúlt hónapokban napvilágot
látott bundabotrány, ezért most
még nehezebb támogatókat találni.
A másik probléma, hogy a fiatalok
értékrendje is sokat változott. Már
megye III-as szinten is sok minden
a pénzről szól, aki két egyenest tud
rúgni a labdába, annak máris ext-

ra igényei vannak, így pedig nehéz
megerősíteni egy csapatot.
A nyáron újjáéledt Gyálarét
játékosaira viszont nem lehet
panasza a szakmai stábnak, a
zömmel huszonéves focisták
lelkesek és eredményesek. Az
együttes annak ellenére vezeti
a csoportot, hog y Badényi János vezetőedző többször is csak
tizenkét-tizenhárom játékost
tudott nevezni egy-egy bajnokira. A futballisták többsége vidéken dolgozik, így előfordult,
hogy a hétvégi találkozókat nem
tudták vállalni. A gárda ilyen
problémák ellenére is sikerrel
vette az akadályokat, a g yálaréti csapatot csak a Forráskút
tudta megverni az első félévben.
Amennyiben Mangó Ferencék

hasonló produkcióval rukkolnak
elő tavasszal is, akkor könnyen
lehet, hog y augusztustól már
egy osztállyal feljebb szerepelhetnek.

Házi góllövőlista:
Mangó Ferenc. . . . . . . . 24 gól
Virág István. . . . . . . . . . . 17 gól
Kővári Zoltán . . . . . . . . . 6 gól
Magony Tibor . . . . . . . . .  5 gól
Zahorán Attila . . . . . . . .  4 gól
Csala Péter . . . . . . . . . . . .  2 gól
Vígh János . . . . . . . . . . . .  2 gól
Sztanojev Boriszlav . . . . . . 1 gól
Laska Sándor . . . . . . . . . . 1 gól
Barna Gábor . . . . . . . . . . . 1 gól
Magyari Ferenc . . . . . . . . 1 gól
Koza Balázs . . . . . . . . . . . . 1 gól

Egy éve nyílt meg az Interaktív

Természetismereti
Tudástár (II. rész)

A Párizsi Világk iállításon
1900-ban az egykori Paedagógium szertári anyaga aranyérmet kapott. Ez mindenképpen
azt bizonyítja, hog y elődeink
nagy gondot fordítottak a korszerű, szemléltetésen alapuló
színvonalas oktatásra. A múzeumunkban őrzött növénytani és
állattani példányok egyedisége kultúrtörténeti jelentősége
nem vitatható. Az adatolt preparátumok természetvédelmi
szempontból is nagy értéket kép-

viselnek, hiszen napjainkban
az egykori vadászó-csapdázó
gyűjtési módok még a közgyűjtemények számára sem engedélyezettek. Így a korabeli gyűjtések
jelentősége és értéke megnőtt.
Sok faj már ki is pusztult hazánk
területéről, így jelenlétüket hazánk élővilágában ezek a múzeumi példányok bizonyítják.
Az Interaktív Természetismereti Tudástár a hag yományok
őrzésével és bemutatásával, de
a modern technika alkalmazá-

Az ITT vasárnap és hétfő kivételével mindennap látogatható
(1000-1600). A csoportos látogatásokat ill. a bemutató órákkal, foglalkozással kapcsolatos igényeket szerencsés előre
egyeztetni telefonon (62/544-753), email címen (tudastar@
jgypk.u-szeged.hu) ill. ilosvay@jgypk.u-szeged.hu), vagy a
honlapunkon, ahol bővebb információk is megtalálhatóak
Szeged legfiatalabb természettudományi bemutatóhelyéről.

sával is szeretne hozzájárulni
ahhoz, hogy az idelátogató diákok és érdeklődők könnyebben,
szakszerűbben és élményszerűen tudjanak eligazodni a természettudományok érdekes és
változó világában.

Múzeum és oktatóhely
A Tudástárban megtartott
foglalkozásokon és tárlatvezetéseken nagy hangsúlyt kap a
környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása.
A főiskola szakemberei nagyobbrészt interaktív foglakozások,
projektek és oktatási modulok
keretében, nemeg yszer az iskola falai között nem elvégezhető látványos fizikai, kémiai és
technikai kísérletek keretében
ismertetik meg az idelátogató
csoportokat (osztályokat) a ter-

mészettudományok rejtelmeivel.
Az egyes gyűjteményrészek felhasználásával lehetőségünk van
rendhagyó tanórák tartására is,
ahol a tanulók testközelből ismerhetik (foghatják) meg azokat
az élőlényeket és tárgyakat, melyeket eddig csak a tankönyvek
képein láthattak.
A tárgyak segítségével történő
tanítás sokkal eredményesebb
és hatékonyabb, mint a frontális osztálymunka. Eg yúttal
eredményesen kiegészíti a számítógépes ismeretszerzést is.
Ezt bizonyítja Hooper Greenhill
1994-ben publikált tanulmánya.
Ezek szerint a cselekvés és az
emlékezet szintje olvasás esetén 10 %, hallás során 20 %, a
látás során 30 %, amennyiben
mi mondjuk 70 %, s abban az
esetben, ha mondjuk és csináljuk
(demonstrálunk valamit, kézbe
adunk tárgyakat és beszélünk
róla, interaktív kiállítást használunk) 90%. Tehát a tudásalapú
társadalom megteremtése nem
nélkülözheti az interaktív foglalkozások megtartását. Erre azonban a Dél-Alföldön a Tudástáron
kívül még csak nagyon kevés
lehetőség kínálkozik. Ezért a

közoktatás résztvevői számára
az Interaktív Természetismereti
Tudástár mindenképpen lehetőséget biztosít a modern pedagógiai törekvések megvalósítására,
hiszen a természettudományok
szinte valamennyi területét felöleli, így régiónkban mindenképpen hiánypótló intézménynek tekinthető.

Több ezren
a rendhagyó ór ákon
A Tudástárat megnyitása után
az első évben több mit hétezer
érdeklődő kereste fel – ezek nagyobb része olyan iskolai csoportok tagjai voltak, akik speciális
rendhagyó órákra jelentkeztek
be szaktanáraikon keresztül.
A választható témakörök, foglakozások és kísérletek honlapunkon (w w w.tudaskapu.hu)
is megtalálhatóak. Ezek közül
ízelítőül felsorolunk néhányat:
Természetrajz óra a 19. században; Tengerbiológiai kutatások
a régi Magyarországon; Beszélő
kövek; Természettudományi koholmányok; A háziállatok és kulturtörténetük; A gombák világa;
Merre csavarodik a csigaház?; A
színek nyelve az ízeltlábúak vilá-

gában; Mérgező állatok – mérges
állatok; Babonák és hiedelmek
a természet világából; A hobbiállatok tartásának etikája; Kihalt
és kihalófélben lévő állatok; A
tudatos fogyasztó; Magyarok a
világ felfedezésében; Elfeledett
felfedezők; Afrika Magyarországon; Tevekaravánnal a Szaharában; A növények szaporodása;
Jeles szegedi kötődésű biológusok, terepkutatók, utazók; A
kémiai változásokat megelőző
és kísérő fizikai változások; A
kémiai reakciók egyensúlya; A
vezetőképesség vizsgálata; Kísérletek a nemfémekkel és vegyületekkel; Kísérletek szénnel,
szilíciummal és vegyületeikkel;
Egykori mezőgazdasági gépek;
A számítógép fejlődésének története. Válogatott interaktív kísérletek a mechanika, a hőtan, az
elektromosságtan és az optika
tárgyköréből; A fény és a lézer –
Vidd haza a szivárványt!; A hideg
ereje; Az állatok és a növények
a költészetben; Jókai Mór, mint
természettudós; A toportyánféregtől az eszterágig és a fogas
vakonyig; A botanikus Kossuth
Lajos.

Folytatás a 8. oldalon
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Recept

Háztűznézőben

a Deszki

Faluházban

Deszk: sokszínű település, sokszínű kultúrával
A Deszki Faluház épületét
1998-ban adták át, egy jellegtelen,
szocreál épület önerős felújítása
után. Itt kapott helyet a könyvtár, a művelődési ház és később
a mozi és a teleház is. Az 1000
nég yzetméteres épület a falu
gyönyörű főterén helyezkedik el,
belső tereinek jó elosztása, technikai felszereltsége alkalmassá
teszi fesztiválok, területi kulturális találkozók megrendezésére is.
A több mint 40 éves múltra
visszatekintő köny vtár szabadpolcos térrel és kényelmes olvasóteremmel áll az érdeklődők
rendelkezésére. A könyvtárban
lehetőség van internethasználatra, e-tanácsadásra és különböző
irodai szolgáltatások igénybevételére (fénymásolás, nyomtatás,
kiadvány és szórólapszerkesztés,
szkennelés).
Tizenhárom civil szervezet
működik a településen, akik a
Faluházban tartják gyűléseiket,
programjaikat. A művészeti csoportok száma az utóbbi években
megtöbbszöröződött, ma már 22
közösségbe, szakkörre járhatnak
a deszki gyerekek és felnőttek.

A szerb néptánc mellett magyar
néptánc, népdal és népzene szakkör, népdalkör, komolyzenei kórus, moderntánc csoportok és
színjátszó csoportok is működnek
a házban.
2001 óta újból üzemel a mozi is,
hetente egy alkalommal várják a
filmkedvelőket. Míg nagy településeken bezárnak a mozik, addig
Deszken közönségtalálkozókkal
színesítve állandó nézősereggel
működik ez a kihalófélben levő
szórakozási lehetőség.
A községi szintű rendezvények
mellett, mint a Falunapok, Majális, Falukarácsony, Idősek Napja,
számos programot szerveznek a
különböző korosztályok számára.
Tizenhárom éve indították útjára
a Deszki Maros Menti Fesztivált,
amely a környező települések általános iskolás tanulói számára
nyújt bemutatkozási lehetőséget több kategóriában. Olyan
hiánypótló rendezvény ez, ahol
a térség iskoláinak biztosítanak
bemutatkozási és megmérettetési
lehetőséget.
Rendszeresen megszervezik
a „Téli színházi estéket”, amely

felnőttek számára nyújt igényes
szórakozást. A saját amatőr színjátszó társulat a „DeszkaSzínház”
nem csak szép estéket szerez a
színházat kedvelőknek, de közreműködésével színesíti a települési
rendezvényeket is.
Nagy sikere van a „Nemzeti
estek” programsorozatunknak,
ahol egy-egy országba kalauzolják el az érdeklődőket, megismerve annak történelmét, kultúráját,
gasztronómiáját.
Minden évben megszervezik a
Dalos találkozót, amelyre a környező települések népdalköreit
hívják meg, a nyugdíjasok és a
népdalt szeretők nagy örömére.
Idén szeptembertől a köny vtárban a családi mesedélelőttökön a mesék világába röpítik
el az apróságokat és szüleiket,
ahol közös meseolvasás, kézműves foglalkozás keretében
igyekeznek megszerettetni az
olvasást, a köny veket a legkisebbekkel is.
Évek óta egyre többen veszik
igénybe a szolgáltatásokat, és
mára már több ezren látogatnak
el évente a Faluházba.

Az intézmény a pályázatírás
területén is kiemelkedő eredményeket ért el: a 2009 és 2012
közötti időszakot három pályázat
fémjelzi. Az egyik keretében a
művelődési ház funkció került
támogatásra. Több szak kört,
tábort, kiscsoportos foglalko-

zást, kirándulást tudnak ingyenesen megvalósítani, ami nagy
előrelépést jelent a ház életében.
A másik pályázat a köny vtári
szolgáltatások korszerűsítését,
olvasásnépszerűsítő programok
szervezését teszi lehetővé. Ennek
keretében a könyvtár áttért az

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések és
együttműködés

Zöld sarok
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ki az egykori Szovjetunióban
az 1970-es években. Ezek az „új”
tárgyak – a leltározás és az adoA Tudá st á r g y űjteménye mányozó nevének megjelölése
nyitott, íg y minden olyan ré- után - szerves részét képezik
gi tárg yat, köny vet, oktatási az interaktív foglalkozásoknak.
segédeszközt befogadunk az Ezeket az adományokat 2012
adományozóktól, melyek az januárjában egy időszakos kiinteraktív foglalkozások során állítás keretében szeretnénk
felhasználhatóak, s a tulajdo- bemutatni a nagyközönségnek
nosnak már nincs szükségük – ezzel is ösztönözve mindenezekre a „kacatokra”. Megnyi- kit arra, hogy adományaikkal
tásunk után 2011-ben csaknem hozzájáruljanak ahhoz, hogy a
félezer tárgyal gyarapodott gyűjteményünk – az izlandi vulkáni
kitörésből származó hamutól,
a mangrove termésén, az erdélyi medvebőrön, az egykori
ejtőernyőn, az I. világháborús
„dögcédulán”, a régi könyveken,
az alumínium bukósisakon, az
egykori fotósfelszereléseken, a
muflonkoponyán, a Jókai korában használt üveg kávéfőzőn és
kávédarálón keresztül az olyan
hordozható TV-készülékig, melyet Lenin születésének századik évfordulójára fejlesztettek

Folyamatosan gyarapodik a gyűjtemény

felnövekvő diákság minél alaposabb ismereteket szerezhessen
elődeink életmódjáról, kultúrájáról és a fogyasztói társadalmat megelőző szokásokról. Megtiszteltetés számunkra, hogy a
Szegedi Vadaspark úgy döntött,
hogy az elpusztult állatok átadásával segítik törekvéseinket. Így
került a kiállításunkba például
eg y montírozott rozsomák és
egy lóantilop.

integrált könyvtári rendszerre,
elkészült a saját honlap és több
író-olvasó találkozóhoz, olvasópályázathoz biztosítva van az
anyagi forrás. A harmadik pályázat segítségével pedig szintén
szakköröket, táborokat tudnak
megvalósítani.

Sándorfalva Önkormányzata
a dóci Önkormányzattal konzorciumot alkotva közel 16,5 millió
forint európai uniós forrást nyert
a két település könyvtárának szolgáltatásfejlesztésére (interaktív
köny vtári honlap kialakításra),
valamint az olvasáskultúra népszerűsítésére irányuló helyi kampány lefolytatására. A pályázat

100%-os támogatási intenzitású,
így az önkormányzatnak nem
kellett önerőt biztosítani hozzá.
A projekt 2010. szeptember 1. és
2012. január 31. között valósult
meg.
A pályázat keretében felolvasó
esteket, író-olvasó találkozókat,
köny vbemutatókat, játszóházakat, Liszt Ferenc estet, keresztrejt-

vényfejtő-bajnokságot és gyermek
versmondó versenyt szerveztek a
két település lakói számára.
Az interaktív honlap létrehozásával kialakult a könyvtári online
szolgáltatás, ami generálta a távhasználók megjelenését. A honlap
a w w w.kultura-sandorfalva.hu
címen érhető el.
A fejlesztés célja az olvasás és a
könyvtárhasználat népszerűsítése, a dóci és a sándorfalvi nyilvános könyvtár közötti együttműködés elmélyítése, a gyermekek
körében az olvasás népszerűsítése és a köny vtár-használat
megismertetése.
A projektzáró rendezvényre december 27-én került sor, melyen
Sebestyén András alpolgármester
összegezte az elért eredményeket,
és a dóci Önkormányzat képviselői is elmesélték tapasztalataikat
a pályázattal kapcsolatban.

Recept

Farsangi csörögefánk
Hozzávalók:
3 evőkanál porcukor,
3 tojás,
1 pohár tejföl,
35 dkg finomliszt,
csipet só.
Elkészítés:
Keverje ki a tojássárgákat a
porcukorral és a tejföllel, majd
adja hozzá a lisztet és egy csipet sót. Alaposan dolgozza ös�sze a tésztát, majd hideg helyen
pihentesse fél órán keresztül.
Lisztezzen be egy gyúródeszkát,
sodorja rajta vékonyra a tésztát

és derelyevágóval vágjon belőle
rombuszokat. A fánkok belsejébe
is hasítson néhány vonalat, majd

forró olajban süsse aranybarnára mindkét oldalukat. Porcukorral meghintve tálalja!

