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Hamarosan már 
beköltözhetnek a 
bölcsisek

A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulásnak 12 település a tag-
ja. Ratkai Imre elmondása sze-
rint a szervezet költségvetését 
mindig a településekkel szoro-
san együttműködve, részletek-

be menően készítik elő. – Bár a 
polgármesterek 12 fős tanácsa 
dönt a büdzséről, minden egyes 
településre vonatkozóan leegyez-
tetjük a költségvetést, mert mi 
a települések érdekeinek ki-

szolgálására jöttünk létre, őket 
képviseljük – hangsúlyozta az 
SZKTT munkaszervezet vezetője. 
A tanács egyhangúlag fogadta el 
márciusban a szervezet idei, 4,7 
milliárd forint induló főösszegű 
költségvetését. Ratkai Imre el-
mondása szerint az összeg attól 
függően változik az év során, hogy 
mennyi pályázatot nyernek meg. 
A szegedi kistérség 2007-es meg-
alakulása óta több mint 2 milliárd 
forintot nyert különböző pályá-

A szegedi kistérség települé-
seinek díszpolgárait bemutató 
sorozatunkban a 68 éves Dani 
András építésszel beszélgettünk, 
aki húsz éven keresztül képviselő-
ként szolgálta a röszkeieket, szív-
vel-lélekkel dolgozott a falujáért 
és a település felemelkedéséért.

Tudomány 8. oldal Fejlesztések a Kistérségben 8. oldal Fejlesztések a Kistérségben 6. oldal

GazdaságFejlesztések Szegeden

Kerékpárút épül Szőreg és Törökka-
nizsa között, a beruházásnak kö-
szönhetően biztonságosabb lesz a 
közlekedés a kistérségben. 

9 Nobel-díjas tudóssal 
együtt ünnepelte az 
Egyetem Szentgyörgyi 
Albert Nobel-díját. 

Tovább fejleszti 
a deszki ön-
kormányzata a 
Faluházban mű-
ködő mozit 

BiztonSágoSan KétKeréKen 

Nobel-díjasok 
Szegeden 

Elfogadták a kistérség
4,7 milliárdoS 

költségvetését

 Folytatás a 2. oldalon

Bár a tervezettnél többet kellett 
rá várni, március elején megin-
dult a forgalom Szeged legújabb 
villamos vonalán. A 2-esen rész-
ben vadonatúj, alacsonypadlós, 
csuklós járművek suhannak a 
korszerű, jókora hosszon füvesí-
tett sínpályán.

Az új szárnyvonal építése mint-
egy 2,1 milliárd forintba került, és 
része volt a több mint 30 milliár-
dos szegedi tömegközlekedés-fej-
lesztési nagyprojektnek. Ennek 
során fölújították a villamos vo-
nalakat, meghosszabbították a 

Az avatóünnepségen Botka 
László polgármester elmondta, 
hogy az elmúlt néhány évben 
összesen 700 millió forintnyi 
beruházás valósult meg az állat-

kertben. A fejlesztés költségeiből 
mintegy 400 millió forintot uniós 
támogatás fedezett. A pingvinbe-
mutató létrejötte is egy, a Palicsi 
Állatkerttel közösen benyújtott 

pályázat sikerének köszönhető. A 
Szegedi Vadaspark látogatószáma 
a néhány évvel ezelőtti százezer-
ről tavaly 186 ezerre emelkedett, 
és idén akár a 200 ezret is meg-
haladhatja - tette hozzá.

A beruházás részeként nem 
csak a pingvinek kifutója épült 
meg, hanem szociális kiszolgáló 
létesítményeket is kialakítottak.

Botka László az átadási ceremó-
nián bejelentette, hogy a fejleszté-

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának 
(SZKTT) Polgármesteri Tanácsa egyhangúlag 
fogadta el a szervezet idei, 4,7 milliárd forint 
induló főösszegű költségvetését. A büdzséről 
Ratkai Imrével, az SZKTT munkaszervezet 
vezetőjével beszélgettünk.

A szárazföldön, de a víz alatt is megfigyelhe-
tők a Szegedi Vadaspark új látványosságai, 
a pápaszemes pingvinek. A kifutó része egy 
üvegfalú medence is, így az állatok víz alatti 
mozgását is megfigyelhetik a látogatók. A 
létesítményt március végén adták át.

 Folytatás a 4. oldalon Folytatás az 5. oldalon

 Folytatás a 3. oldalon

 Folytatás a 3. oldalon

a nagyKözönSég elé 
lépteK a pingvineK 
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A kivitelezésre kiírt közbeszer-
zési eljárást a SADE-Magyaror-
szág Mélyépítő Kft. nyerte, de a 
tenderen indult két másik cég 
megtámadta az eredményt. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság 
lapzártánk után hozott döntést 
az üg yben. Emiatt csúszik a 
Dugonics tér felújításának kez-
dete, de ez nem befolyásolja a 
munka befejezését, december-
ben átadják a megújult teret és 
környékét – tájékoztatott Máté 
Tamás, a projektet lebonyolító 
Szeged Pólus Nonprofit Kft. pro-
jektigazgatója. Az építkezés leg-
látványosabb eleme a burkolat-

csere lesz. Összesen több mint 
13 ezer négyzetméter burkolatot 
újítanak fel. Ebből nagyjából 1600 
négyzetméteren aszfaltburkolat 
lesz a Dugonics tér Somogyi utcai 
oldalán. A többi utcán és téren a 
közkedvelt klinkertéglát alkal-
mazzák. A Dugonics téri szökőkút 
körül ellipszis alakú tér jön létre. 
A parkot a mai igényeknek meg-
felelően rendezik; az új sétányok 
a Dugonics-szobrot övező séta-
útból ágaznak szét. Megújul a nö-
vényállomány – összesen 7 fát és 
mintegy 350 cserjét távolítanak 
el, és helyeznek át Szeged más 
közterületeire, az egyetemhez 

tartozókat pedig a füvészkertbe 
mentik át –, valamint a padok és 
a közvilágítás. A tér Somogyi ut-
cai része aszfaltos, kétsávos utca 
marad, amelybe hétköznapokon 
az autóforgalmat is beengedik, 
hétvégén és rendezvények ide-
jén azonban a gyalogosoké és a 
kerékpárosoké lesz az utca. Az 
Árpád téren megszűnik a parko-
lás; a helyén új tér jön létre fákkal, 
padokkal, vízpermetszökőkúttal, 
csobogóval és árnyékoló napvitor-
lákkal. A Toldy utca a tervek sze-
rint kétsávos zsákutca lesz, csak a 
Somogyi utca felől lehet behajtani. 
Az Eötvös utca egyirányú lesz, a 

Zrínyi utca felől megközelíthető. 
Az Apáthy utcát szintén kétsávos 
zsákutcává alakítják, a célfor-
galom a Zrínyi utcából hajthat 
be. Az átépítés első ütemében a 
Somogyi, Toldy, Eötvös és Apáthy 
utcát, a Dugonics téri parkot és az 
Árpád teret zárják le. Második lé-
pésben – részben párhuzamosan 

– a szökőkút környezete, valamint 
a Dugonics tér régi BÁV és nagy-
áruház felőli oldala következik.

zatokon, amivel országosan az 
elsők között van a rangsorban. Az 
SZKTT immáron öt éve a szociá-
lis ellátásban – családsegítéstől 
kezdve a szociális étkeztetésen át 
a házi segítségnyújtásig –, vala-

mint a közoktatásban – óvodától 
a középiskoláig – vállal tevékeny 
szerepet, működteti a rendszert a 
Szociális Szolgáltató Központon, 
az Egyesített Szociális Intézmé-
nyen és Közoktatási Intézményen 
keresztül. A kistérségi fenntartá-
sú oktatási intézményekben több 
mint 3100 gyermek tanul. Ezek 
megalakulásakor célul tűzték ki, 
hogy kedvező feltételeket teremt-
senek a kistérség települési ön-
kormányzatainak a közoktatási 

feladatai szakszerű és hatékony 
megszervezéséhez, valamint el-
érhetővé tegyék a kistérség tele-
pülésein élő gyermekek számára 
a pedagógiai, szakmai együtt-

működés előnyeit. 

Az SZKTT Közoktatási Intézmény 
alapításkor a nyelv- és informati-
ka-oktatás volt a két kiemelt cél. 
A fenntartó rendkívül fontosnak 
tartja a pedagógusok szakmai 
továbbképzését is. 

Ratkai Imre kiemelte: tavaly sok 
szociális gondozóhelyet tettek 
rendbe, idén Szatymazon és Új-
szentivánon új, 20-20 férőhelyes 
bölcsődét építenek. A közösségi 
közlekedés fejlesztése tíz tele-
pülést érint, ahol korszerű busz-
várókat alakítottak, alakítanak 
ki. Pályázati pénzből építenek 
szociális gondozót Tiszaszigeten, 
bővítik és korszerűsítik az óvodát 
Sándorfalván, valamint hoznak 
létre egy konzorcium tagjaként 
drogcentrumot Szat y mazon. 
Ezek a pályázatok elbírálás alatt 
állnak. A társulás égisze alatt a 
települések belső ellenőrzését is 
ellátja a kistérség. Ratkai Imre 
hangsúlyozta: az SZKTT a fej-
lesztési feladatokat is koordinálja, 
melyek következő uniós ciklusra 
történő előkészítését már 
idén elkezdik.

A szatymazi Önkormányzat a 
„Kerékpározással a környezettu-
datosságért Szatymaz Községben” 
című pályázatával 9 479 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert, melyhez a szükséges 5 % 
önerőt a település biztosította. A 
projekt magába foglalja a helyi 
általános iskola területén egy 100 
férőhelyes kerékpártároló építé-
sét, valamint öltöző kialakítását 
vizesblokkal. 

A kerékpárral iskolába ér-
kezők számára eddig nem volt 
megoldott a kerékpárok bizton-
ságos és az időjárási viszontag-
ságoktól védett elhelyezése. Az 
újonnan kialakított kerékpár-

tároló rozsdamentes anyagból 
készült kerékpártámaszaihoz 
egyszerre száz kerékpárt lehet 
rögzíteni. A kerékpártároló al-
ja térburkolattal rendelkezik. A 
kerékpártárolót a március 9-ei 
megnyitót követően örömmel 
vették birtokba a gyerekek és a 
pedagógusok. 

A projekt fontos része a község 
környezettudatos szemléletvál-
toztatásának is. A beruházás le-
hetőséget teremt, hogy a tanulók 
és dolgozók környezettudatos 
közlekedését elősegítse és a 
szemléletét ez irányba befolyá-
solja.

Fejlesztések Szegeden

 Folytatás az 1. oldalról

Elfogadták a kistérség
4,7 milliárdos költségvEtését

A Dugonics tér és környéke felújítása annak a 2,25 milliárd forintos Szeged 
Biopolisz Park projekt része, melyből tavaly átépült a Semmelweis utca és kör-
nyéke. A Dugonics teret és környékét érintő, 770 millió forintos beruházás a 
tervek szerint év végére fejeződik be.

Fedett kerék-
pártároló  

a szatymazi  
iskolábanGazdaság

Fejlesztések a Kistérségben

év végére meg-
újul a dugonics

tér és környéke
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 Folytatás az 1. oldalról

Röszke sikerrel pályázott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Új Magyarország Programjában kiírt pályázati lehetőségre, és így 2011 decem-
berében megnyitotta kapuját a felújított és az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Térnek is helyt adó Művelődési Ház. 

Szociális ellátás

Fejlesztések a Kistérségben

Dócon odafigyelnek a hátrá-
nyos helyzetűekre, akár fiatal, 
akár idős - hangzott el a kistér-
ség konferenciáján. A Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása 
Humán Szolgáltató Központ 
által szervezett Szociális Fóru-
mot és Észlelelő-jelzőrendszeres 

gyermekvédelmi tanácskozást 
március végén rendezték meg a 
településen - mondta el a polgár-
mester, Tóth Margit. 

Az érdeklődők több, a kistérsé-
get érintő témában hallgathattak 
meg előadást, többek között „A 
pszichológiai segítségnyújtás sze-

repe a mindennapokban“ címmel. 
A jogi tanácsadások tapaszta-
latait foglalta össze Dr. Juhász 
Gábor jogász, de szó esett a gyer-
mekvédelmi közvetítői eljárás, 
különösen a kamaszmediáció 
közösségépítő szerepéről és a 
közéleti jogviták rendezéséről 
is. E témákban természetesen a 
szülők is megszólaltak.

A gyermekvédelmi tanácsko-
záson, amely a délutáni órákban 
zajlott, szó esett a jelzőrendszer 
éves működéséről, valamint a 
statisztikai számok tükrében a 
gyermekjóléti alapellátásról.

Az SZKTT ESZI főigazgatója 
elismerően szólt a szolgálat mun-
kájáról. Ványai Éva elmondta, a 
kistérség célja, hog y minden 
hozzájuk tartozó településen 
azonos színvonalú munkát le-
hessen végezni. 

A résztvevők közösen meg-
állapították, hogy Dóc község-
ben odafigyelnek a hátrányos 

helyzetűekre, leg yenek azok 
fiatalok, idősek, fogyatékosság-
gal élők. Hangsúlyos szerepet 
kap a tanyagondnoki és a házi 
segítségnyújtás, illetve a jelző-
rendszer. Összefoglalva, a szo-
ciális területen dolgozók mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a rászorulók helyzetén se-
gítsenek, ráadásul mindehhez 
nagymértékben hozzájárul az 
önkormányzat is..  

szociális Fórum Dócon

sek folytatódnak, az állatkertben 
a következő egzotikus látnivaló 
a keskenyszájú vagy fekete orr-
szarvú lesz. A faj Magyarorszá-
gon máshol 
nem látható 
és Európa ál-
latkertjeiben 
is csupán né-
hány példá-
nyát nevelik.

A pápaszemes pingvinek né-
metországi állatkertekből ér-
keztek Szegedre, ahol gyorsan 

megszokták új otthonukat, a tá-
gas, üvegfalú medencével ellátott 
kifutót.

Veprik Róbert igazgató elmond-
ta, hogy az egyik legkisebb ping-

vinfaj - test-
hossza 40-60 
centiméter, tö-
mege 2-4 kilo-
gramm - nem 
s a r k v i d é k i 
környezetben, 

hanem Dél-Afrika partvidékén 
él. Mindez lehetővé teszi, hogy a 
Szegedi Vadasparkban is tartható 

legyen anélkül, hogy rendkívül 
költséges hűtést kelljen alkalmaz-
ni. Egyetlen különleges igénye a 
pingvineknek az eleségül kapott 
hering, amelyet Németországból 
szállítanak Szegedre.

A pápaszemes pingvinek ma-
gyar nevüket a szemük fölött 
megfigyelhető csupasz, rózsa-
színű bőrfelületről kapták, amely 
a testhőmérséklet szabályozá-
sában játszik fontos szerepet. A 
hőmérséklet emelkedésével több 
vér jut a bőrbe - a színe is élénkeb-
bé válik ilyenkor -, amely aztán 
könnyebben lehűlhet.

A pingvincsapat Szegedre is 
a Nemzetközi Fajmegmentési 
Program (EEP) keretében került.

Külön látványosságként az 
érdeklődők a Zoo Típusú talál-
kozások elnevezésű bemutatók 
keretében az állatok etetését is 
megnézhetik. Erről a program-
ról a Vadaspark weboldalán  
(www.zooszeged.hu) tudhatnak 
meg többet.

Borbásné Márki Márta pol-
gármester elmondta, fontosnak 
tartják a település fejlesztését, 
az itt élők életminőségének javí-
tását, s ehhez igyekeznek minden 
programjukkal, rendezvényükkel 
hozzájárulni. Különböző típu-
sú fogadóórákat, előadásokat 
tartanak, illetve folyamatosan 
programokat szerveznek a falu 
lakosai számára. 

Minden hónapban vendégül 
látják a Déli Napfény Nonprofit 
Kft. munkatársát, aki az aktuális 
vidékfejlesztési támogatásokról, 
lehetőségekről és az ehhez kap-
csolódó fontosabb tudnivalókról 
számol be. Előadásokat tartanak a 
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi 
Központ és a Csongrád Megyei 
Agrárkamara munkatársai is.

A vállalkozók, a helyi civil szer-
vezetek mellett természetesen 
a gyerekeknek is folyamatosan 
szerveznek programokat, leg-
utóbb egy hangulatos családi 
délutánon küzdhettek meg játé-
kosan egymással a kicsik. Már-
cius végén tartották a Húsvéti 
Alkotóházat, ahol a közreműködő 
intézmények dolgozói segítették 
a gyermekeket a szebbnél szebb 
alkotások elkészítésében. A ha-
gyományőrzés jegyében március 

3-án Táncházra várták az érdek-
lődőket. A fiatalok számára igye-
keznek mindig az igényeknek 
megfelelő előadásokat tartani, 
legutóbb a különböző internetes 
keresőkkel ismerkedhettek meg a 
könyvtárban lévő eMagyarország 
ponton keresztül. 

A Könyvtári program, az „Ol-
vass az osztályodért!” már számos 
fiatalt és felnőttet hozott közelebb 
az olvasás élményéhez.

Új szolgáltatás az Ifjúsági In-
formációs Pont, ahol naprakész 
információkkal várják a fiatalo-
kat helyi és regionális rendez-
vényekről, sportlehetőségekről, 

továbbtanulásról, prevenciós 
előadásokról.

Nagy hangsúlyt fektetnek az 
önkéntességre is, mint remek jel-
lemformáló eszközre a fiatalok 
nevelésében. Április elején a helyi 
fiatalok a Tappancs Állatvédő Ala-
pítvány menhelyén segédkeztek.

A mai felgyorsult világban alig 
jut idő kikapcsolódásra, sportra, 
ám Röszkén fontosnak érzik az 
egészséges életmód hirdetését, 
a mentális egészség megőrzé-
sét, így folyamatosan szerveznek 
ezzel kapcsolatos eseményeket. 
Támogatják az egyesületeket, ci-
vil szervezeteket a programjaik 
megvalósításában is. Többek kö-
zött Röszke Község Egészségvé-
dő Egyesületének „Egészséghét” 
programsorozatában is közre-
működtek.

A „Vesszen a hurka” című ifjú-
sági rendezvény kísérőprogramja, 
a zumba nem várt eredményt ho-
zott. A tervezett egyszeri alkalom 
helyett rendszeresen, minden 
szerdán és pénteken megtelik 
a művelődési ház a zumba sze-
relmeseivel. 

Borbásné Márki Márta elmond-
ta, hogy további terveik között 
szerepelnek közösségfejlesztési 
programok, lakossági fórumok, 
kulturális, egészségügyi, infor-
mációs, kommunikációs szolgál-
tatások, melyekre várjuk majd az 
érdeklődőket.

a nagyKözönSég elé 
lépteK a pingvineK 
a Vadasparkban

„az elmúlt néhány évben összesen 
700 millió forintnyi beruházás va-
lósult meg az állatkertben”
 botka lászló
 Szeged polgármestere

Fejlesztések Szegeden

INtegrált közösségI 
Szolgáltató tér röSzkén
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A szegedi kistérség több tele-
pülésén már nem okoz gondot a 
bölcsődés korú gyermekek el-
helyezése, hiszen uniós pályázat 
segítségével Zsombó után Újszen-
tivánon is hamarosan megnyitja 
kapuit a legkisebbek ellátását 
szolgáló intézmény. 

A Szegedi Kistérség Többcé-
lú Társulása támogatást nyert 
bölcsődék építésére. Ezúttal 
Újszentiván gazdagodik egy új 
intézménnyel. Az Árpád utca 5. 
szám alatti ingatlan átépítése 
befejeződött , jelenleg az át-
adás-átvétel zajlik - fogalmazott 
a polgármester, amikor az épít-
kezésről kérdeztük. Putnik Lázár 

hozzátette, a két foglalkoztató és 
az ezekhez tartozó átadó, mosdó 
és mellékhelyiségek, kazánház, 
mosószoba, vasaló-tároló, játék-
raktár, babakocsi tároló, orvosi 
szoba, melegítő konyha, udvari 
játéktároló, terasz és a szükséges 
számú parkolóhely kialakítása 
mellett az épület teljes bútorzat-
tal, eszközökkel való felszerelése 
is a projekt keretében valósult 
meg. A 475,5 m2 alapterületű 
bölcsőde épületében komplex 
akadálymentesítést hajtott végre 
a kivitelező. A fűtést úgynevezett 
talajszondás technikával oldják 
meg, ami várhatóan jelentősen 
csökkenti majd a téli hónapokban 

az üzemeltetési költségeket - tette 
hozzá a telepü-
l é s v e z e t ő . 
J e l e n -
leg a 

kertépítési munkálatok zajlanak, 
vagyis az udvari játékok és a kerti 

kiegészítők beszerzé-
se.

A több mint 160 millió forin-
tos beruházáshoz közel 150 mil-
lió forint támogatást biztosít az 
Európai Unió és a Magyar Ál-

lam. Várhatóan augusz-

tusban nyitja meg kapuit a 24 
férőhelyes, újszentiváni bölcsőde, 
amely nemcsak a helyi gyereke-
ket, hanem a kistérségi település 
legkisebbjeit is várja.

A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása közel 150 millió forint 
támogatást nyert az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Dél-al-
földi Operatív Program 

keretében új bölcsőde építésére 
Szatymazon.

A támogatásból a településen 
új 20 férőhelyes, 471 

m2-es, akadály-
mente-

sített bölcsőde épült meg, 1.249 
m2-es játszóudvarral. Emellett 
az ellátáshoz szükséges eszkö-
zöket és berendezéseket is meg-
vásárolták. Az intézmény május 
1-jétől nyitja meg kapuit.

Hamarosan beköltözhetnek a bölcsisek

Szatymazon
a bölcsődE májustól

várja a lEgkisEbbEkEt

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

megnyílt Szeged új
villamoS vonala 

Fejlesztések Szegeden

8-as troli vonalát, és kiépült az 
új, 10-es troli felsővezetéke.

A 2-es villa-
mosok a róku-
si Európa Li-
gettől indulva 
a Rókusi kör-
úton ha lad-
nak, majd az 1-es vonalra kanya-
rodva a Nagyállomásig mennek, 
kiváltva két autóbusz járatot. A 

város a beruházás részeként 9 
új, korszerű, alacsonypadlós, 

légkondicio-
nált villamost 
vásárolt a len-
gyel Pesa cég-
től. A Sw ing 
Szeged típusú, 

napsárga járművekből az utolsót 
májusban szállítja le a gyártó. 
Budapest után Szeged az első, 

ahol alacsonypadlós villamosok 
álltak forgalomba. 

Az új villamosokra a szárny-
vonal ünnepélyes megnyitóján 
szállhattak föl először utasok. 
A szintén megszépült Indóház 
téren Botka László polgármes-
ter és Marcin Jedrycka, a Pesa 
marketing igazgatója adta át a 
szegedieknek a vonalat és az új 
járműveket.

„A város...9 új, korszerű, alacsony-
padlós, légkondicionált villamost 
vásárolt a lengyel Pesa cégtől”

Napsárga csuklósok a zöld füvön
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Netséták a kistérségbeN 4. rész

Tiszasziget
A www.tiszasziget.hu prakti-

kus, könnyen áttekinthető in-
ternetes oldal. A kék mélyebb 
árnyalataival, szürkével és pi-
rossal tervezett lap fő helyén há-
rom nagy témában – csapadékvíz 
elvezetés, parlagfű elleni védeke-
zés, pályázati fölhívás – találunk 
letölthető információkat. A Hasz-
nos hírek cím alatt friss informá-
ciók listája gördül folyamatosan. 
A Kisokosban a testvértelepülé-
sekről, az illetékes rendvédelmi 
szervekről olvashatók tudnivalók, 
innen indítható az e-ügyintézés 
is. A szinte „kötelező” falutérkép, 
településtörténet és polgármes-

teri köszöntő mellett föllelhetők a 
hatályos rendeletek, és működik 
fórum, valamint vendégkönyv is.

Kübekháza
Kübekháza weboldala, a www.

kubekhaza.hu a kistérségben 
egyedülálló lehetőséggel ruk-
kol elő. Egy internetes panoráma 
segítségével nézhetünk körül a 
településen, még a templom bel-
sejében is tehetünk egy virtuális 
sétát. A színeket bátran alkal-
mazó lap családias, barátságos 
hangulatot áraszt, amit a „Kübek-
háza, a mi kis falunk” szlogen is 
erősít. A főcím alatti menüsorban 
itt is megtalálni a falu történetét, 
tudnivalókat az önkormányzatról 
és intézményeiről. A hitélet is kü-
lön menüpontot kapott, itt a helyi 
felekezetek mutatkoznak be, sőt 
istentiszteletek hangfelvételeit is 

letöltheti a látogató. Kübekháza 
legjelentősebb rendezvényeire, 
mint az Operettfalu, vagy a falu-

napok, külön linkek mutatnak. 
A főoldal alján friss híreket ol-
vashatunk.

Zsombóról, Szatymazról, For-
ráskútról, Bordányból, Sándor-
falváról és Szegedről is érkeznek 
hallgatók. Minden hétfőn, és oly-
kor péntekenként tartják foglal-
kozásaikat, este hatkor kezdenek 
és októbertől március elejéig tart 
a „tanulmányi idő”. A zsombói 
Wesselényi Népfőiskola fennállá-
sának harmincadik évfordulóját 
ünnepelte idén. 

A Csongrád megyei települést 
a népfőiskola tette fel a kultúra 
térképére, hiszen egyedüliként 
őrzi a tanyai iskola egykori örök-
ségét, a népművelést. A valamikor 
oda járó gyerekek nyugdíjasko-
rukban is eljárnak, és akadémi-
kusok, professzorok, nagyhírű 
kutatók szájából hallják a tudo-
mány legújabb eredményeit. A 
polgármester, Gyuris Zsolt szerint 
a kölcsönös kíváncsiság és tudás-
vágy működteti ezt a különleges 
„akadémiát“.

Tanyára csak a legjobbat - az 
iskola jelmondata röviden és 
tömören összefoglalja a fog-
lalkozások célját. Az egykori 
Ker tbarát-kör nyomdokába 
lépő szerveződés első előadó-
ja 1982-ben Barabás Zoltán, a 
Gabonakutató vezetője volt. A 
főszervező, Horváth Dezső meg-
hívására érkezett Zsombóra. Az 
újságíró szerint Barabás profesz-
szornak köszönhető, hogy ilyen 
sikeres lett ez a kezdeményezés, 

érdekes előadására rengetegen 
voltak kíváncsiak.

„Azt tanácsoltam az előadók-
nak, hogy miközben Pestre men-
nek és elhajtanak több száz tanya 
mellett, térjenek be egyikbe-má-
sikba és beszélgessenek az ott 
élőkkel. Barabás professzor úr 
megfogadta a tanácsot és ellá-
togatott egy tanyára, ahol az el-
ső kérdésre- miszerint mennyi 
szelén van egy búzában - nem 
tudott felelni. Kiderült, szakmai 
felkészültségét rendkívül jól ki-
egészíti a gazdálkodók gyakorlati 
tapasztalata. Így az egy órásra 
tervezett előadás közel három 
órán keresztül tartott” - emlék-
szik vissza Horváth Dezső, aki a 
máig tartó kezdeményezés szíve, 
motorja.

Másodikként Szabad János 
genetikus professzor lépett „po-
rondra“. Az egyetemi tanár szá-
mára az jelentette a kihívást, hogy 
a tudomány nyelvét lefordítva hét-
köznapi nyelvezetre, bemutassa a 
legfrissebb kutatási eredménye-
ket a zsombói polgároknak. Azt, 
hogy ezt sikerült megvalósítani, 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy Szabad János az elmúlt har-
minc évben mindig szerepelt az 
előadók között, volt, hogy egy év-
ben többször is.

Rendszerint olyan témáról 
volt szó, amit a hallgatóság vá-
lasztott és általában kötődött a 

településhez, annak múltjához 
- fogalmazott Blazovich László, 
nyugalmazott levéltárigazgató. 
Államalapítástól a török koron 
át, a begyűjtésig, mindenről szó 
esett.

Az előadók olykor nem csak 
tudást hoztak, hanem üzletet is. A 
főiskola előadásainak köszönhet-
jük, hogy tíz évvel ezelőtt két ér-
dekes növény termesztését aján-
lották a zsombóiak figyelmébe. A 
Belgiumban feldolgozott növé-
nyek egyike egy magtermesztés, 
a másik pedig egy dugvány ter-
mesztés. Ezek termelése Magyar-
országon egyedülálló - újságolta 
az egyik hallgató.

Ha a Népfőiskola megszűnne, 
akkor egy hatalmas űr keletkezne 
az előadók és hallgatók életében- 
vallja Sipos Mihály. A Népfőiskola 
tiszteletbeli rektora azt mondja, 
már számos tudomány képvi-
seltette magát az elmúlt három 
évtizedben, de az ősszel kezdődő 
31. évadra is érdekes program-
sorozattal készülnek. 

Harminc év alatt 170 tudós for-
dult meg a tanyasi iskolában. Ve-
lük és a népfőiskola hallgatóival 
telt meg az évadzáróra a zsombói 
művelődési ház nagyterme. Az 
iskolát vezető triumvirátus tagjai 
(Kálmán Ferenc, Horváth Dezső 
és Sipos Mihály) a márciusi ju-
bileumi ülésen emlékplakettet 
vehettek át a polgármestertől.

Világháló

Portré

Virtuális panoráma, vendégvárás
Amikor valaki egy-egy településről tájékozódik, ma már leginkább az interneten 
teszi ezt. A legtöbb községnek, városnak van saját weboldala, amelyen bemu-
tatja értékeit, kultúráját, szolgálja a helyben lakókat. Sorozatunk zárásaként 
Tiszasziget és Kübekháza weboldalain kattintgattunk.

dani andráS: 
BüSzke vagyok röSzkére 
éS a Szakmámra

30 
éves

A zsombói

Wesselényi Népfőiskola

Oktatás

„Dani András több mint húsz ki-
tüntetést kapott eddig az életében”

Hogy mire vagyok a legbüsz-
kébb? Természetesen Röszkére és 
a szakmámra! – kezdte a beszél-
getést Dani András, aki nagyon 
fiatalon, 15 évesen csöppent bele 
az építőiparba. Elmondása sze-
rint 1960 és 1963 között kőműves 
szakmunkástanuló volt Buda-
pesten, ami után elvégezte Sze-
geden a Vedres István Építőipari 
Szakközépiskolát. Utána rögtön 
munkába állt, s a mestervizsga és 
építész-tervezői végzettség meg-
szerzése után, 1967-től kőműves 
iparosként és vállalkozóként dol-
gozott Röszkén és a környező te-
lepüléseken. A ma már nyugdíjas, 
feleségével otthon kertészkedő 

Dani András közel 500 épület 
tervezési és kivitelezési munkáit 
végezte el, segítve a röszkeieket 
az építkezések ügyes-bajos dol-
gaiban való eligazodásban és a 
különböző építési kedvezmények 
megszerzésében. Elmondása sze-
rint mindig törekedett a minőségi 
és becsületes munkára, a mai na-
pig pontos és 
precíz, ami ál-
lítása szerint a 
legfontosabb 
a szakmájában. – 1990-től húsz 
éven át voltam önkormányzati 
képviselő. Nagyon komolyan vet-
tem azt a munkát is, egy kezemen 
meg tudom számolni, hányszor 
hiányoztam a testületi ülések-

ről – hangsúlyozta. Elmondása 
szerint azért nem indult újra a 
képviselőségért, mert úgy vélte: 
ideje átadni a stafétát a fiatalab-
baknak. Gyermekeinek már ko-
rábban átadta a stafétát, azokat 
az emberi és szakmai értékeket, 
amelyre méltán lehet büszke, hi-
szen lánya és fia is építészként 

dolgozik. Da-
ni András több 
mint húsz ki-
tüntetést ka-

pott eddig az életében: a Kiváló 
iparos címtől kezdve az Arany-
koszorús mesterkitüntetésen át 
a Röszke díszpolgára elismerésig. 
Ez utóbbit tavaly adták át neki 
ünnepélyesen a falunapokon. 
Röszkén kevés olyan közösségi 
épület vagy intézmény található, 
amely nem az ő keze munkáját di-
cséri. Olyan jelentős intézményi 
beruházásokban, önkormányzati 
és települési épületek felújítá-
sában vett részt felelős műszaki 
vezetőként, mint a Százholdas 
Pagony Óvoda- és Bölcsőde, Pe-
tőfi Sándor Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár, Benkóczy Béla 
Sporttelepen található Jövőház 
vagy a Kartal Ház építése. El-
mondta: feladatait küldetésnek 
tekintette, melyet ig yekezett 
mindig a legjobb tudása szerint 
a röszkeiek közösségének javá-
ra fordítani. Dani András élete, 
munkája sokakat megtanított 
arra, hogy minden nehézség elle-
nére érdemes dolgozni, küzdeni, 
hogy az élet sokszor nem kényel-
mes, de egyedülállóan szép, és 
mindannyian élvezni tudjuk, ha 
egymás hasznára vagyunk. 

 Folytatás az 1. oldalról
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A 2010-2014-es program fő 
irányzata a környezettudatos-
ság, a zöld gondolkodás - kezdte 
Kakas Béla, Sándorfalva polgár-
mestere, amikor a település leg-
újabb energetikai beruházásáról 
kérdeztük.

Sándorfalva Városi Önkor-
mányzat 2011. július elsején nyúj-
totta be pályázatát a Környezet 
és Energia Operatív Program 
keretében kiírt „Helyi hő, hűtési 
és villamos igény kielégítése meg-
újuló energiaforrásokkal” című 
pályázati felhívásra „Tiszta és 
környezetbarát energia hasznosí-
tása Sándorfalva közintézményei-
ben” címen. Pályázatunk nyert, 
és 48.487.878 Ft európai uniós 

támogatásban részesül - tette 
hozzá.

A fejlesztés keretében napele-
mesrendszert építünk ki három 
közintézmény tetőszerkezetére, 
amellyel jelentős mennyiségű 
villamosenergia termelés való-
sítható meg, csökkentve ezáltal a 
költségeket. A rendszer segítségé-
vel nagymértékben mérsékelhető 
a CO2 kibocsátás is, hozzájárulva 
a környezettudatos életvitelhez - 
fogalmazott Kakas Béla. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Mely intézményeket érint a be-
ruházás?

Három intézményre kerülnek, 
illetve kerültek fel a napelemek, a 
Pallavicini kastélyon van a legna-
gyobb szerkezet, továbbá Sándor-
falva Város Polgármesteri Hivata-
la és az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény gazda-
godhat ezúttal napelemekkel. A 
pályázat 85%-os uniós támoga-
tásban részesül. Mivel a jövőben 
közel 75%-kal csökken az érintett 
épületek villanyszámlája, így a 
beruházás igen rövid időn belül, 
alig egy- két év alatt megtérül.

A munkálatok mennyire aka-
dályozzák az érintett intézmé-
nyek működését?
Meglepve tapasztaltam, hogy 

semmilyen módon nem zavarta 
meg a hivatal működését a tetőn 
zajló építési folyamat. A szakem-
berek hozzáértésének és gyorsa-
ságának köszönhetően ráadásul 
a júniusi határidő előtt elkészül a 
beruházás. A projekt egyébként 
február 15-én kezdődött.

Mik a tervek a jövőre nézve?
A szennyvízberuházás a leg-

fontosabb. A kivitelezési tervdo-
kumentáció a napokban készül el, 
így hamarosan kiírjuk a közbe-
szerzési pályázatot. Hatalmas 
munka előtt állunk, négymilliár-
dos projektről van szó, amely a 
start vonalhoz érkezett.

környezetbarát 
beruházások 
sándorFalván

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a Kistérségben

Közlekedés

A Magyarország-Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007 és 2013 között Ma-
gyarország és Szerbia határmenti 
kapcsolatainak erősítését segíti. 
A Program úgynevezett előcsat-
lakozási támogatási eszközként 
működik, 2013-ig közel 50 millió 
euró pályázati forrás áll rendel-
kezésre - tájékoztatott a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség. A program 
hosszú távú célja, hogy elősegítse 
egy fenntartható és biztonságos 
környezettel rendelkező, harmo-
nikus és együttműködő régió 
létrehozását, amelyben a határ-
menti régiók közösen ápolják a 
kulturális és természeti öröksé-
get, erősödnek az üzleti, oktatási, 
kutatási együttműködések, és 
növekszik a foglalkoztatottság.

A Program támogatásra jogo-
sult területe Magyarországon 
Csongrád és Bács-Kiskun me-
gye, Szerbiában Nyugat-Bács-
ka, Észak-Bácska, Észak-Bánát, 
Dél-Bácska és Közép-Bánát vaj-
dasági kerületek.

A Program első pályázati fel-
hívása 2009. december 31-én zá-
rult, erre összesen 170 pályázat 
érkezett be. A nyertes projektek 
között több olyan is akad, amely 

segítheti a térség turizmusát. 
Kerékpárutat terveznek például 
Szőreg és Törökkanizsa között 

- emelte ki Újszentiván polgár-
mestere. Putnik Lázár hozzátette, 
Szeged Hősök terétől, Újszenti-
vánon keresztül és Tiszasziget 
belterületén, valamint a határ 
túloldalán, Törökkaknizsa bel-
területén épül meg a bicikliút az 
első ütemben. Ennek az első kö-
rös pályázatnak az összköltség-
vetése másfél millió euró, amely 
magyar részről 5%-os, a szerb 
részről 15%-os önerőt tartalmaz. 

Mi az ami megvalósul a pályá-
zatnak ebben a szakaszában?
Szőregi szakaszon az út kétol-

dalán, míg Újszentivánon keresz-
tül Tiszaszigetig önálló kerékpár 
nyomvonal lesz kialakítva, illetve 
Tiszaszigeten - akárcsak a szőregi 
szakaszon - szintén két oldalon 
épülhet meg az út. 

Szőregen és Újszentivánon már 
elkezdődött az építkezés, ha az 
időjárás a kegyeibe fogad ben-
nünket, akkor településünk má-
jusra a beruházás mintegy 50%-
val elkészül- mondta el Putnik 
Lázár. Újszentiván polgármestere 
hozzátette, a szegedi szakasz épí-
tése azért nem kezdődött el, mert 

előbb az érintett szakasz belvíz-
elvezetését kell megoldani. Az 
építési határidő módosítására 
többek között ezért is volt szük-
ség, vagyis a projekt első üteme 
május 31-e helyett október 31-re 
készülhet el.

Miként fogadta a lakosság a 
hírt, hogy a települést átszelő 
kerékpárút épül?
2010-ben, amikor a választá-

sokra készültem, készítettem egy 
kérdőívet. Ezen sorrendbe kellett 
állítani a felsorolt intézkedéseket, 
terveket. Egy leendő kerékpá-
rút építését tartották a helyiek a 
legsürgetőbb feladatnak. Ez, azt 
hiszem, jól mutatja a beruházás 
fontosságát. A település ezáltal 
élhetőbb lesz, hiszen biztosít egy-
fajta aktív kikapcsolódást az itt 
élőknek. Nem utolsósorban pedig 
a biztonságos közlekedés szem-
pontjából kap nagy hangsúlyt az 
épülő kerékpárút.

Településünk Szeged- Szőreg 
határától mindössze egy kilo-
méterre található, így nagyon so-
kan teszik meg ezt az utat gyalog, 
vagy kerékpárral és szállnak fel a 
szőregi malomnál a helyi járatos 
buszokra, hogy ne kelljen kiegé-
szítő volános bérletet vásárolni. 

Ezek szerint szükség lenne 
kerékpártárolók kialakítására 
is Szőregen! Ezt is tartalmazza 
projekt?
Tervezzük, hogy a közeljövőben 

a szőregi részen kialakítunk egy 
nagyobb kerékpártárolót. Bízom 
benne, hogy ez minél hamarabb 
meg valósulhat . A tervekben 
egyébként az szerepel, hogy 20 
férőhelyes tárolók kerülnek kiala-
kításra, de ha ettől nagyobb lesz 
az igény a biciklis közlekedésre, 
akkor a tárolóhelyeket bővítjük. 
Véleményem szerint számolni kell 
azzal, hogy nemcsak az újszen-
tivániak, hanem a tiszaszigetiek 
és a szőregiek is szívesen hagyják 
majd ott a kerékpárjaikat. A táro-
lók a projekt harmadik ütemében 
épülhetnek meg.

A teljes útvonalon mikor te-
kerhetünk végig?
Ez az időpont egyelőre még 

nem végleges. A pályázat benyúj-
tásakor nemcsak a helyi értékeket 
vettük figyelembe, hanem azon 
túl a turisztikai szempontok is 
megfogalmazódtak. Cél, hogy 
Törökkanizsáról elindulva, Szőre-
gen és Deszken keresztül Kiszom-
borig lehessen tekerni, valamint 
Ópusztaszerre is el lehessen jutni. 

Ebből is látszik, hogy hosszútávú 
koncepcióban gondolkodtunk, 
amikor benyújtottuk a pályáza-
tot. Azért nem tudott elkészülni 
a szerbiai és a magyar szakasz az 
első ütemben, mert csak másfél 
millió euróra lehetett pályázni 
összesen. Így a második ütemben 
épülhet majd meg például a Gyála 
és Keresztúr belterületén átveze-
tő szakasz. Itt lehetne megemlí-
teni a tiszaszigeti mélyponthoz 
vezető utat is, vagy Újszentivánon 
a régi lokátoros laktanyához ívelő 
utat, amely több szempontból is 
érdekes lehet műemlék jellege 
kapcsán. Nagyon fontos, hogy 

akik erre járnak kerékpárral, 
azokat hirdetőtáblák segítsék a 
tájékozódásban, továbbá pihe-
nőket és ivókutakat terveztünk a 
második ütemben. Mivel a szer-
biai szakaszon a 14 kilométeres 
részből, csak közel 3 kilométer 
épülhet meg, a kimaradt részek 
csak a harmadik ütemben készül-
hetnek el. Reményeink szerint a 
fejlesztéshez szükséges pályá-
zatokat folyamatosan be tudjuk 
majd nyújtani és pozitív elbírálást 
követően a kijelölt szakaszok az 
ütemezésnek megfelelően épül-
hetnek meg.

Gyalog közlekedni látszólag 
egyszerű. Pedig a gyalogosokra 
is számos közlekedési szabály vo-
natkozik, melyek betartásán testi 
épség, élet múlhat. Az alábbiak-
ban csokorba szedtünk néhány 
fontos tudnivalót.

Gyalog elsősorban járdán, an-
nak híján útpadkán, leállósávon, 
esetleg kerékpárúton kell köz-

lekedni. Ha ezek egyike sincs, 
akkor marad csak az úttest. Ott 
az út szélén, libasorban kell gya-
logolni, lakott területen belül a 
menetirány szerinti jobb, azon 
kívül a bal oldalon. Ahol a lakott 
területen belül nincs kijelölt 
gyalogátkelőhely, főútvonalon 
útkereszteződésnél, alacsonyabb 
rendű úton bárhol átmehetnek a 

gyalogosok. Fontos, hogy ezt a 
legrövidebb távolságon kell ten-
niük, a járművezetők zavarása 
nélkül. A zebrán a gyalogosnak 
van elsőbbsége, illetve zebra híján 
azokkal a járművekkel szemben 
is, amelyek azon útra kanyarod-
nak be, amelyen a gyalogos átha-
lad. Jelzőlámpáknál csak a folya-
matos zöld jelzésre szabad átkelni. 
A vasúti átjáró piros jelzése és a 
leeresztett sorompó a gyalogos 
számára is átkelési tilalmat jelez.

Az autópályákon tilos a gyalo-
gos átkelés, akárcsak hidak, alag-
utak, alul- és felüljárók úttestén. 
Soha, senki ne lépjen takarásból, 
busz, villamos, hirdetőoszlop mö-
gül az úttestre! A gyalogosokra 
is vonatkozik a „látni és látszani” 
elv: a közvilágítással el nem látott 
helyeken célszerű a fényvissza-
verő mellény, esetleg valamilyen 
fényforrás használata.

Biztonságosan két keréken

Két lábon is 
biztonságosan
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Sport

Teljesítette az alapcélkitűzést, 
bent maradt az „A” csoportban a 
Naturtex SZTE-Szedeák, amely 
egy igen változatos és nehéz sze-
zont tudhat maga mögött. Fodor 
Péter vezetőedző a Drahos Gá-
bor, Kiss Zsolt, Molnár Miklós, 
Tanács Attila, Vida Máté alkotta 
magyar mag mellett három légi-
ósra építhette fel a gárda játékát. 
A szerb Nebojsa Dukics és hon-
fitársa, Tomiszlav Ivosev már az 
alapozást is a többiekkel együtt 
végezte, az amerikai Jonathan 
Levy pedig a negyedik forduló 
előtt csatlakozott a Szedeákhoz. A 
csapatot több sérülés és betegség 
is hátráltatta, ezért menet közben 

a klub reaktiválta a már visszavo-
nult Nyilas Istvánt és februárban 
szerződtette a vajdasági magyar 
származású László Róbertet. 

- Nehéz szezonon vagyunk túl, de 
örülök, hogy az utolsó mérkőzésen 
győzelemmel tudtunk elbúcsúzni a 
hazai közönségtől – kezdett bele 
az értékelésbe a Zalaegerszeg 
elleni találkozó (91-77) után Kiss 
Zsolt, a Naturtex SZTE-Szedeák 
csapatkapitánya. A szurkolóink 
egész évben támogattak minket, ezért 
az volt a minimum, hogy a ZTE ellen 
jól játszva nyerünk. Egy kicsit hul-
lámzó volt az idei teljesítményünk. 
Karácsony környékén, amikor a 
nyolcadik-kilencedik helyen álltunk, 

akkor még volt esélyünk a felsőházba 
jutásra is, ám előbb hazai pályán 
kikaptunk a Pécstől, majd néhány 
héttel később a Debrecen is nyerni 
tudott Szegeden. Ezután már csak az 
lehetett a célunk, hogy elkerüljük az 
osztályozót jelentő utolsó két helyet.

Ez pedig sikerült, hiszen a 
csapat a Zalaegerszeget, a Jász-
berényt és a Nyíregyházát is 
megelőzve lett tizenegyedik a 
bajnokságban. Összességben 
zárhatott volna szebb idényt a 
Jonathan Levy vezette Naturtex 
SZTE-Szedeák, de így is van mi-
re emlékezni. A gárda jó néhány 
izgalmas mérkőzését játszott és 
értékes skalpokat gyűjtött. Egy 
kis szerencsével pedig még elő-
rébb végezhetett volna.

 - Nagyon remélem, hogy a jövőben 
még inkább oroszlánbarlanggá válik 
az újszegedi sportcsarnok – folytatta 
a Szedeák csapatkapitánya. Ősz-
szel hazai pályán legyőztük a Kecs-
kemétet és a Sopront, márciusban 
pedig a szezon egyik legjobb játékával 
több mint húsz ponttal múltuk felül a 
bajnoki címre is esélyes Körmendet. A 
csapat még a Falco elleni hazai össze-
csapására is büszke lehet, hiszen az 
alapszakaszgyőztes szombathelyiek 
csak óriási szerencsével tudtak győz-
ni ellenünk.

Való igaz, hogy a Falco komoly 
játékvezetői tévedéseknek kö-
szönhette, hogy elvitte a bajnoki 
pontokat, de a vendég Kaposvár 
is csak egy utolsó másodperces 
büntetővel tudott nyerni Szege-
den. Fodor Péter együttese feb-
ruárban a címvédő Szolnokot 
is megszorongatta idegenben 
(90-88), nem sokon múlt a baj-
nokság legnagyobb meglepetése. 
Az összkép azonban mindenkép-
pen pozitív, hiszen a csapat hazai 
mérkőzéseit rendre legalább ezer 
néző szurkolta végig az újszegedi 
sportcsarnokban, de a legfonto-
sabb mégis az, hogy a Naturtex 
SZTE-Szedeák októbertől is-
mét a legmagasabb osztályban,  
az NB I/A csoportban játszhat.

A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület (MME) 
már 1979 óta egy-egy faj védelmé-
nek szenteli az évet. Idén, 2012-

ben az egerészölyvre esett a vá-
lasztás. Az egyik leggyakoribb 
ragadozó madarunk, amellyel 
igen gyakran találkozhatunk 

nemcsak túrázásaink alkalmá-
val, hanem utazásaink során is. 
Az utak menti oszlopokon, fákon 
üldögélve lesik zsákmányukat az 

útszéli kaszált területen, vagy a 
könnyű prédát jelentő, elütött 
állatok tetemeiből lakmároznak. 
Az utakon emiatt gyakran elütik 
őket. A fátlan mezőgazdasági te-
rületeken az elektromos veze-
tékek tartóoszlopait választják 
kiülőhelyül, ahol a madárbarát 
védőszigetelés hiánya, vagy sé-
rülése miatt gyakran áramütést 
szenvednek. Az alföldi fasorok-
ban, a zártabb erdőkben galy-
lyakból építi fészkét, és neveli 
fiókáit. Elhagyott fészkében költ-
het a kerecsensólyom, a kék- és 
vörös vércse, az erdei fülesbagoly, 
amelyek nem építenek fészket, 
hanem más madarak fészkeiben 
költenek. Táplálékának nag y 
részét a mezei pockok teszik ki. 
Emellett, főként télen, dögöket is 
eszik. Miután egész évben hozzá-
jut táplálékhoz, így állandó ma-
dár.  A védelmi intézkedéseknek 
köszönhetően egyedszáma az 

utóbbi időben stabilizálódott, 
azonban hallhattunk olyan hí-
reket, hogy gyéríthetővé kellene 
tenni a fajt annak túlszaporodása 
miatt. Miután a ragadozó madár-
fajok egymáshoz igen hasonlóak 
méretben és színezetben, így a 
megfelelő fajismeret hiánya miatt 
könnyen egy jóval ritkább, foko-
zottan védett faj kerülne lelövésre. 
Az egerészölyvek a mezőgazda-
ság ingyenes „napszámosai”, fő 
tevékenységük a rágcsálóirtás. 

Védett madár, természetvédelmi 
eszmei értéke 10 000 Ft.

naturtex 
Szte-Szedeák:

11. hely
Portörő 
Dorina

az orSzágoS 
döntőBen

az éV madara az egerészölyV

Sport

Zöld sarok

2012. március 24-én, szom-
baton Hódmezővásárhelyen a 
Gyarmati Dezső Sportuszoda 
50 méteres fedett medencéjé-
ben rendezték az Országos Diák-
olimpiát a III – IV. korcsoportnak. 
Erre a versenyre megyénként az 
első helyezettek jutottak tovább 
a Megyei Diákolimpia Úszóverse-
nyéről. Portörő Dorina algyői úszó 
a megyei versenyről két számban, 
100 m hátúszásban és 50 m mell-
úszásban került be az Országos 
Döntőbe.

Dorina 14. helyezett lett 100 m 
hátúszásban és 11. helyezett 50 
m mellúszásban, mindkét ver-
senyszámban javított a megyei 
versenyen elért időeredményein. 
Dorina az első algyői úszó, aki 
két versenyszámban szerepelt 
az Országos Diákolimpián. Elő-
dei: 2011-ben Rózsa Evelin 100 m 
gyorsúszásban és 2010-ben Győrfi 
Dávid 100 m hátúszásban.

Portörő Dorina felkészítői: Retkes 
Zsolt, Varga Ágnes, Zsura Zoltán, 
Zsura Brigitta és Magosi Krisztina.

Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban véget ért az alapszakasz.  
A Naturtex SZTE-Szedeák nem jutott be a felsőházi rájátszásba, a csapat 
nyolc győzelemmel és tizennyolc vereséggel a 11. helyen végzett.
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Gyors citromos süti

dIgItálIs lehet a deszkI mozI

Recept

Tudomány

Fejlesztések a Kistérségben

Idén 75 esztendeje, hog y 
Szent-Györgyi Albertnek, a sze-
gedi egyetem professzorának 
ítélték az élettani-orvosi No-
bel-díjat. Ő az egyetlen magyar, 
aki itthon végzett kutatásokért 
kapta meg az elismerést. A C-vi-
tamint felfedező tudós emléke 
előtt tisztelegve Szegeden már-

ciusban négynapos konferen-
ciát rendeztek, melyre kilenc 
Nobel-díjas is eljött.

A tanácskozásra 30 országból 
több mint ezren érkeztek. Szabó 
Gábor, az SZTE rektora a kon-
ferencia megnyitóján kiemelte: 
az esemény bizonyítja a szegedi 
egyetem nemzetközi elismertsé-

gét. Mint mondta, az intézmény 
azzal tiszteleghet leginkább 
Szent-Györgyi életműve előtt, 
ha kutatói maguk is kiemelkedő 
eredményeket érnek el.

A konferencián a résztvevők 
hat szekcióban vitathatták meg 
legújabb kutatási eredményeiket. 
A Nobel-díjas tudósok fórumot 

is tartottak, ahol bárki kérdez-
hetett tőlük. A világhírű kutatók 
középiskolásokkal is találkoztak, 
részint a konferencián, részint, 
amikor ketten közülük meglá-
togattak egy-egy szegedi gim-
náziumot. 

A tudósok az SZTE tanulmá-
nyi és információs központjának 

parkjában emlékfát ültettek, de al-
kalmuk volt meghallgatni Varnus 

Xavér orgonakoncertjét és Szent-
péteri Csilla zongorajátékát is.

Deszknek évtizedek óta van 
saját mozi terme, ráadásul nem 
is valamiféle „falusi deszkalócás”. 
Néző is van bőven a heti egyszeri 
vetítéseken, így a község fejlesz-
tésbe vágna. Ez annak fényében 
különösen figyelemre méltó, hogy 
a nagyvárosokon kívül már alig 
találni filmszínházakat.

A Deszk főterén álló Faluház 
nagyterme, ahol a vetítések zaj-
lanak, csaknem 200 férőhelyes. 
A multiplex mozikból megszo-
kott, párnázott, italtartós fotelek 
egykor Kecskemétről érkeztek. A 
vetítőgépeket az ezredfordulón 

egy, a német testvértelepülés-
től, Königsteinből kapott ado-
mányból újították föl, pályázati 
forrásból pedig Dolby Surround 
hangrendszert építettek ki. A 
heti egy vetítés mellett többször 
szerveznek közönségtalálkozó-
kat is. A deszkiek moziba járási 

kedvét az alacsony jegyárakkal 
is igyekeznek serkenteni, így si-
kerül versenyben maradni Sze-
ged vetítőtermeivel, melyek jóval 
drágábbak, és az utazási költség 
sem elhanyagolható.

Deszk a romániai Gavojdiná-
val közösen adott be pályázatot, 

melynek része a magyar település 
mozijának további korszerűsíté-
se. Ha a tender sikerrel jár, a két 
hagyományos, 35 mm-es film-
szalagokat vetítő gépet digitálisra 
cserélik, és néhány más fejlesztés 
is megvalósulhat a Tempfli téri 
nagyteremben.

A NOBEL-DÍJAS VENDÉGEK NÉVSORA
Aaron Ciechanover (Izrael, kémiai Nobel-díj, 2004.), 

Peter C. Doherty (Ausztrália, orvosi-fiziológiai Nobel-díj, 1996.), 

Robert Huber (Németország, kémiai Nobel-díj, 1988.), 

Tim Hunt (Egyesült Királyság, orvosi-fiziológiai Nobel-díj, 2001.), 

Bert Sakmann (Németország, orvosi-fiziológiai Nobel-díj, 1991.),

Andrew V. Schally (USA, orvosi-fiziológiai Nobel-díj, 1977.),

John E. Walker (Egyesült Királyság, kémiai Nobel-díj, 1997.), 

Eric Wieschaus (USA, orvosi-fiziológiai Nobel-díj, 1995.), 

Ada E. Yonath (Izrael, kémiai Nobel-díj, 2009.)

Szent-Györgyi 75  Emlékkonferencia

noBel-díjaSokkal Szegeden

A helyiek ragaszkodnak a vetítésekhez

Hozzávalók:
10 dkg liszt
fél csomag sütőpor
1 vaníliás cukor
20 dkg cukor
6 db tojás

Krémhez:
20 dkg cukor
1 citrom leve
1 dl citromlé

Tetejére
Porcukor

Elkészítés:
Három tojássárgáját három 

egész tojással és 20 dkg cukorral 
kikeverünk, majd hozzáadjuk 

a fehérjékből felvert habot és a 
sütőporos lisztet. Egy kizsírozott 
tepsibe, vagy kuglófformába önt-
jük. Előmelegített sütőben kb. fél 
óráig sütjük. A krém hozzávalóit 
összekeverjük, majd a kész pis-

kótába lyukakat vájunk és bele-
töltjük a krémet. A tészta szépen 
felszívja és finom citromos íze 
lesz. Tálaláskor megszórjuk por-
cukorral.
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