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Vadasparki fejlesztések Mi lesz veled egyetem?
Sikeres esztendőt
zárt a Szegedi Vadaspark. Az állatkert ebben az évben
is folyamatosan fejleszt, többek között
fóka ház épül.
Fejlesztések Szegeden 3. oldal
Portré

A kormányzati elvonások
miatt nehéz helyzetbe kerül
a Szegedi Tudományegyetem. A kilábalás lehetőségéről Szabó Gábor rektor
beszél.
Oktatás

Interjú

Nullás költségvetéssel és Sándorfalvával közös önkormányzattal vág neki az évnek Dóc
Kitekintő

5. oldal

Botka László:

Domaszék díszpolgára profi
galambász

Itt azért kilóg a lóláb!

Domaszék díszpolgára,
Takács László profi szinten űzi a galambsportot.
A 62 éves férfinak már
az apai nagyapja is foglalkozott galambokkal.
Takács László emellett
aktív a közösségi munkában is, több intézményt segít társadalmi
munkával, játékokkal,
könyvekkel támogatja a
helyi óvodát és iskolát.
Már apai nagyapám is foglalkozott galambokkal. Gyermekkorom nyarai nagyszüleim Marosparti birtokán teltek, ahol első
utam mindig a galambpadlásra
vezetett. Lehoztam két, öklömnyi
kis fiókát, amelyeket úgy neveltem fel, mintha szülőjük lettem

Folytatás az 5. oldalon

4. oldal

Hiány nélkül indul
az év Dócon

A kormány jóval több pénzt von el a településektől
2013-ban, mint amennyi feladatot államosít – nyilatkozta lapunknak Botka László. Szeged polgármestere
hangsúlyozta: nem vezetnek be új helyi adókat, más
módon kívánják az 1,6 milliárd forintos költségvetési
hiányt betömni.

Szeged polgármestere a város és a
kistérség 2013-as költségvetéséről

Fejlesztések Szegeden

jobban jár. Nos, ehhez képest kiderült, amit mi már decemberben
láttunk a parlamentben, hogy a
kormány jóval több pénzt von el
a településektől 2013-ban, mint
amennyi feladatot államosít. Országos szinten mintegy 150 milliárd forint a különbség. Szeged
esetében ez 1,6 milliárd forint.
Jóval több pénzt vesznek el tőlünk
tehát, mint amennyi feladatot az
állam átvállal. Köztudott, hogy
januártól állami feladat az iskolák
fenntartása, a pedagógusbérek

Kistérségi körkép

Szeged új
gyöngyszeme:

Dugonics tér
Elkészült és napokon belül teljes egészében birtokba is vehetik a szegediek a város új „nappaliját”,
a megfiatalodott Dugonics és Árpád teret. A 730
milliós – döntően uniós támogatásból megvalósuló
– rehabilitációs program nyomán megfiatalodott
és teljessé vált a belvárosi gyalogostengely: így a
klinikáktól egészen a Szent István térig tágult ki a
szegedi sétálóövezet.

Mit várhat Szeged és a szegedi
kistérség 2013-tól az idei költségvetés tükrében?
A költségvetés mindig az igazság pillanata! Szeged idei költségvetésének főösszege 36,5 milliárd
forint. Ez három éve még több
mint 70 milliárd forint volt. Az
elmúlt időszakban hallhattunk
kormányzati lózungokat arról,
hog y az Orbán-kabinet megmenti az önkormányzatokat,
tehermentesíti a településeket,
átvesz feladatokat, s így mindenki

fizetése, s a járási kormányhivatal
is átvett néhány hivatali funkciót.
Amikor mindezeket összegeztük, és elkészítettük a mérleget,
egyértelműen kiderült, hogy 1,6
milliárd forintos a forráselvonás.
Ennyi a költségvetési hiány, amit
el kell tüntetni. Ez azt jelenti, hogy
idén jóval kevesebb pénz jut a
megmaradt önkormányzati feladatok ellátására, mint a tavaly.
Nagyon sok önkormányzat azt az
utat választotta, hogy megemelte
a helyi adókat, vagy új, lakosságot
terhelő adókat vetett ki. Mi úgy
készítettük el Szeged költségvetését, hogy elsődleges szempont
volt: nem kívánunk új, lakosságot
terhelő helyi adókat bevezetni a
városban.

Folytatás a 2. oldalon

A közterület fejlesztés a Somog yi utca–Dugonics tér–Árpád tér– Toldy utca–Apáthy
utca–Eötvös utca által határolt
területet érintette. Az elmúlt fél
év leglátványosabb munkája a
teljes burkolatcsere volt: összesen
több mint 13 ezer négyzetméter

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesterek a
járási hivatalról és
a fenntartóváltásról

Január elsején kezdte meg működését a járási kormányhivatal, és ekkor kerültek állami kézbe az önkormányzati iskolák. Hogyan érintették ezek az önkormányzatot, mi változott a polgármesteri hivatal,
illetve az iskola működésében? Erről kérdeztük a
polgármestereket.
Borbásné Márki Márta
(Röszke):
-- Az önkormányzatnál eddig
helyben intézett ügyek egy része átkerült a járásokhoz, erről
előzetesen már értesítették az
önkormányzatokat, az átadáshoz
szükséges dokumentumokat előkészítettük és átadtuk. Röszkén
a hét öt munkanapjából három
napon helyben, a polgármesteri
hivatalban járási ügysegéd dolgozik, aki kiszolgálja az ügyfeleket
és a kérelmeket, a dokumentumokat továbbítja a járási hivatalba. Tehát az ügyintézés helyben
valósul meg továbbra is, nagyon
sürgős esetben viszont célszerű

az ügyfélnek Szegedre menni, de
ez nem nagy számban fordult elő
az eddigi rövid idő tapasztalatai
alapján.
Röszkén az iskolával kapcsolatos átállás zök kenőmentes
volt, hiszen az önkormányzat a
kezdetektől vállalta a működtetés, üzemeltetés biztosítását.
Év végéig rengeteg egyeztetés
történt, sok táblázatot kellett
kitölteni, adatot szolgáltatni, de
az oktatás terén semmi változás
nem történt nálunk. A változások előtt a tanárok és a szülők
is korrekt tájékoztatást kaptak
az önkormányzattól, amiben
megnyugtattuk az érintetteket,

Borbásné Márki Márta
Röszke polgármestere
hogy önkormányzatunk biztosítja
az iskolánk eddigi színvonalon
történő működtetését. Röszkén
a tanárok és a szülők nem vettek
észre változást, hiszen a működés
feltételeit, a pénzeszközöket az
önkormányzat kiszámíthatóan
biztosítja. Az oktatáshoz minden
eszköz és szakmai feltételünk
biztosított, a tanárok a megszokott rendben dolgoznak, és
nem hangzott el negatív kritika.

Folytatás a 3. oldalon
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Interjú

Botka László: Itt azért kilóg a lóláb!



Folytatás az 1. oldalról
Akkor mégis miből foltozzák
be a lyukat a költségvetésben?
Nagyon szigorú takarékossági
intézkedéseket kell bevezetni. Ennek három eleme van. Egyrészről
visszaállítjuk a városi tulajdonú
cégek önkormányzati támogatását a 2010-es szintre, vagyis 5,1
milliárd forintra. Ez tavaly 5,9
milliárd forint volt. Ez azt mutatja, hogy 800 millió forinttal
növekedtek a cégtámogatások.
A Fidesz-Jobbik által kinevezett
cégvezetők ebből az összegből
drágábban vették igénybe a külső
szolgáltatásokat – jogi tanácsadás, őrzésvédelem, takarítás
stb. –, mint korábban. Ennek az
időszaknak vége! Visszaállunk
a 2010-es támogatási szintre.
Másodrészről a polgármesteri
hivatalban jelentős létszámleépítés és költségmegtakarítás
történt. Harmadrészről a nem
kötelező önkormányzati feladatok
finanszírozására, a különböző
kulturális, sport és civil támogatási keretekre jut idén sajnos

kevesebb pénz, mint a tavaly. A
probléma az, hogy ezek nem kötelező önkormányzati feladatok,
de senki más nem fogja pótolni
a kieső önkormányzati támogatást, mert a kormányhivataloknak
nincs pénze, s ilyen jellegű forrás
a központi költségvetésben sem
áll rendelkezésre.
Mi lesz a szegedi kistérséggel?
A k istérség i költség vetés
ugyanúgy alakul, mint amilyen
helyzetbe kerültek az önkormányzatok. A Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása tavalyi, körülbelül 7 milliárd forintos költségvetése mintegy 3 milliárd forintra
csökken. Az önkormányzatokhoz
hasonlóan a kistérség is elveszítette az iskolafenntartási jogát.
Mindez azt jelenti, hogy a közös,
egységes szociális ellátórendszert
fogjuk csak fenntartani a jövőben.
Ehhez viszont ragaszkodunk! Én
magam is támogatom ezt, hiszen
ezzel az egységes szociális ellátórendszerrel több olyan személyes
gondoskodást igénylő szociális ellátást tudtunk bevezetni a Szeged

környéki településeken, amire a
községek korábban sem voltak és
a jövőben sem lennének képesek.
Mindemellett a települések óvodáit tartja még fenn a kistérség.
Úgy vélem, az élet bebizonyítja
majd, hogy hibás az a kormányzati stratégia, mely felszámolja az
önkormányzatokat, és mindent
államosít. Támogattam, és sokkal
sikeresebbnek tartottam a korábbi időszak kistérségi modelljeit,
vagyis amikor az önkormányzatok összefognak, és együtt látnak
el hatékonyabban feladatokat. Ezt
bizonyította a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása. Nemcsak
Szegeden, hanem valamennyi
településen jogosan aggódunk
azon, hog y az intézményeink
helyzete rosszabb lesz, és a közszolgáltatásainkat nem tudjuk
olyan szinten ellátni, mint korábban.
Januártól 10 százalékos gáz, villamosenergia- és távhő
árcsökkentést vezettek be. A
kormány további közszolgáltatások: a szemétszállítás és a

vízdíj árát kívánja csökkenteni. Mi várható még?
Lázár János úgy fogalmazott
egy külföldi lapban, hogy jövőre
választási év van, tehát a kormány rezsit akar csökkenteni.
Itt azért kilóg a lóláb, kiderül,
hogy miről szól ez a történet. Természetesen senki sem szólhat a
rezsicsökkentés ellen, hiszen az
csak jó, ha valamit csökkentenek.
Bár azért az emberek tisztán látják, hogy ha például a gáz árát
10 százalékkal csökkentik, a
nagyfogyasztók számára pedig
15 százalékkal növelik, akkor
a rezsicsökkentésnél egy picit
többet fognak kifizetni a megemelt árakban, ami a kenyértől
kezdve minden termékbe beépül
majd. Probléma még az is a rezsicsökkentéssel, hogy ezeket
a közszolgáltatásokat döntően
önkormányzati tulajdonú cégek
végzik. Vagyis a kormány nem
saját forrásból finanszírozza a
rezsicsökkentést, hanem meglehetősen kilátástalan helyzetbe
hozza az önkormányzati cégeket.

Fejlesztések Szegeden

Szeged új gyöngyszeme:
Dugonics tér

burkolat újult meg. Nagyjából
1600 nég yzetméteren készült
aszfalt, a terület többi része pedig a Kárász utcához hasonló
klinkertéglás burkolatot kapott.

Elkészült a zenélő szökőkút környezetében a parketta mintázatú
díszkőburkolat is. Az egyetem
rektori épülete előtti virágágyásba növények kerültek, február

végére pedig teljesen „bebútorozzák” a teret.
A Dugonics szobor körül megnövekedett a zöld felület, és megszépült a 2008-ban műszakilag

teljesen felújított szökőkút környéke is. A nagyáruház előtti parkolók helyén elkészült a Kráter
fantázianevű, egy kavics alakú
mélyedést formázó szökőkút is,
amely nyáron vízpárát szór majd
a levegőbe, kellemesebbé téve a
tér klímáját. Az Árpád téri kráterbe napvitorlákat is felszereltek.
Az árnyékolók azért szükségesek,
hogy még kellemesebbé tegyék a
klímát ezen a kánikulában igencsak forró területen. A vitorlák
speciális, időjárásálló vászonból
készültek, alattuk pedig akár
rendezvényeket is lehet majd
tartani.
Kevésbé látványos, de összesen kilenc térfigyelő kamerát is
felszereltek a felújított utcákon
és tereken.
A megfiatalodott Somogyi utcát
már november végén birtokba
vehették az autósok. A faltól falig
megújult utca hétvégente és ünnepnapokon, amikor az átmenő
forgalom elől lezárják, korzóvá
alakul át.

Ha például Szeged esetében bevezetik a szemétszállítási díj 10
százalékos csökkentését, akkor
ez az összeg hiányozni fog annál
az önkormányzati cégnél, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.nél, amely a szemétszállítást és
a város takarítását végzi. Ezt az
összeget pótolnunk kell a városi

költségvetésből, az adófizetők
pénzéből. A vége tehát mindig
ugyanaz: az emberek fizetik ki
ezeknek a szolgáltatásoknak a
díját. Azzal lehet játszani adott
esetben demagóg módon is, mint
ahogy az Orbán-kormány csinálja, hogy ezt közvetlenül teszi,
vagy pedig áttételesen.

Portré

Domaszék díszpolgára

profi galambász


Folytatás az 1. oldalról
volna: csőrükbe cirokmagot és
búzaszemeket tömtem, utána
számba vettem egy kis vizet, és
megitattam őket, később ott lépegettek mögöttem – nyilatkozta Takács László. A 62 éves domaszéki
férfi elmondta, hogy nagybátyja már az ötvenes évek elején
postagalambokkal versenyzett,
míg édesapja húsgalambokat
tenyésztett. Nyolcéves volt, amikor a nagybátyja tenyészetéből
kapott két galambot, tízévesen
pedig már versenyzett. Az első
versenyén Ceglédről eresztette
fel a galambjait, és az első hat hazatérő az ő galambja volt. Takács
László elmondta, a galambok a
Föld mágneses pontjai alapján
tájékozódnak. A felengedést követően, pár kör megtétele után
tökéletesen be tudják mérni, hogy
az égtájak viszonylatában hol helyezkednek el a dúcaik. A legújabb
kutatások szerint a dúcnak olyan
kisugárzása van, mintha valamilyen radarjelet bocsátana ki. A teóriák szerint a galamb fülnyílása
mellett pici, egy-két bajuszszerű,
úgynevezett radartollacska van.
Ezek segítségével 30-40 kilométert leragasztott szemmel is meg
tud tenni, miközben majdnem
úgy tájékozódik, mint a denevérek. Viszont ha ezeket a tollakat
kihúzzák, 30 kilométerről sem
tud hazatalálni, nyitott szemmel,
nappal.
Takács László 2004-ben érte el eddigi egyik legnagyobb
sikerét. Elmondása szerint az
athéni olimpiára 15 ország ös�szesen 18 ezer galambot küldött,
ebből a mag yarok 3600-at. A
domaszéki férfi tíz galambbal

utazott Görögországba. Az olimpia megnyitó napján engedték
fel a galambokat, amelyeknek a
970 kilométeres úton meg kellett
küzdeniük az orkán erejű széllel,
a lehűléssel és az esőzésekkel.
Sokan elpusztultak az úton, a
3600 magyar galambból például
csak 92 tért haza. Takács László
tíz galambjából négy tért haza
Athénból Domaszékre. Közülük
az egyik, a 41692-es kék hím galamb megnyerte a versenyt, ezzel
Takács László szállította az első
aranyérmet Magyarországnak!
Ezzel ismertté tette a világban
Domaszéket . Ta kács László
számtalan díjat kapott már, így
például átvehette a galambászok
egyik legmagasabb kitüntetését
az Aranyérdemrendet. Évtizedek
óta állandó résztvevője, bírálója a
hazai és nemzetközi versenyeknek. Az elismert szaktekintélynek
számító Takács László egy kínai
kiadványban is szerepelt. Büszkén mondta, hogy tavaly a Szegedi Szabadtéri Játékok Alföldi
Róbert rendezte Mágnás Miska
előadásán az ő postagalambjai
röpködtek.
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Polgármesterek a járási hivatalról és a fenntartóváltásról

Folytatás az 1. oldalról
A pedagógusok a fizetésüket is
hiány és elvonások nélkül, időben
megkapták. Egyedül a cafetériajuttatásuk nem biztosított, de erről a későbbiekben születik még
döntés kormányzati és önkormányzati szinten is.

Tóth Margit (Dóc):
-- Január 1-jei hatállyal a szegedi járási hivatal a következő
ügyköröket vette át Dóc község
önkormányzatától: időskorúak járadéka, ápolási díj (alanyi
jogon), közgyógyellátás (alanyi
jogon), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, gyámügy.
Dócon jelenleg heti 40 órában
ügysegéd fogadja a hozzáfordulókat. Az ügysegéd átveszi a beadványokat, az ügyiratot postán
adja fel, vagy személyesen viszi
be a járási hivatalba. Az ügysegéd – aki korábban is a községházán dolgozott – személyesen,
telefonon és e-mailen tartja a
járási hivatal munkatársaival a
kapcsolatot. Véleményem szerint
a lakosság mostanáig a változásokból csak annyit érzékelt, hogy
a megkapott határozaton más a

Tóth Margit
Dóc polgármestere
fejléc. Úgy vélem, az ügyintézés
zökkenőmentes, ez annak tudható be, hogy az ügysegédet már
korábbról ismerik a dóciak.
-- Az iskolánk 2009. szeptember 1-jétől katolikus általános
iskola. Íg y az önkormányzati
fenntartású intézményeket érintő
január elsejei átállásról nem tudok véleményt mondani.

Király László (Deszk):
-- A járási rendszer felállításáról Magyarország kormánya
döntött. Ez mára nem kérdés. Továbbra is azt vallom, kevesebb
kapkodással, nagyobb, szélesebb
körű egyeztetésekkel jobbá lehetett volna tenni. Abban ma még
nem lehetünk okosak, hogy jó-e

az irány. Ezt majd utólag lehet és
fogják eldönteni. Önkormányzatunknál nem vett le nagy terheket
az apparátusról a járási hivatal.
A szervezési bizonytalanságok
miatt továbbra is át kell vennünk
az átszervezéssel tőlünk átkerült
ügyeket, akár van itt járási ügysegéd, akár nincs! Ez nem gyorsabb, nem olcsóbb, és szerintem
nem is jobb. A lakosokra gondolva
bízom benne, hogy rövid időn
belül kiforrja magát ez a rendszer. Nekünk konkrétan a három
dolgozónk és munkájuk átadása a
járás felé mínusz 98 millió forintot jelent. Az ő – egyébként csupán
félembernyi – munkájukat, és 6,5
milliós bérük kiesését „kompenzálták” majd 100 millió forintos
elvonással. Bár többen másként
gondolják, de a kialakult helyzetet
még a kormányzati hitel állami
átvállalása sem szépíti. A Deszktől
átvállalt 84 millió nekünk csupán
9-10 millió forintos éves terhet
jelentett. Ennyit költöttünk hiteltörlesztésre. Inkább vállalnánk
ezt a 10 milliót, az elvitt ügyek
kezelését, és az iskolát, mint a 100
millióval kevesebb finanszírozást.
A lakosoktól a járásokkal kapcso-

Fejlesztések Szegeden

Király László
Deszk polgármestere
latban leginkább akkor kapunk
visszajelzést, amikor kiderül számukra, hogy ügyüket Szegeden
a járási hivatalban is kell intézni. Pluszköltség, pluszidő, plusz
bosszúság – miért is szeretné
bárki?! Az ottani körülményeket
többen lehangolónak találják,
de hát minden kezdet nehéz. Én
azt érzékelem – és erre a hivatali
munkánk minősítéseként gondolok –, hogy a deszkiek meg voltak
elégedve az átalakítás előtti helyi
ügyintézéssel és kiszolgálással.
-- Az iskola működtetése továbbra a mi büdzsénket terheli,
csak most már nincs rá pénzünk.
Vészköltségvetéseket szülnek a
települések ezekben a hetekben,
ami nem lehet mínuszos, és saj-

nos ez érinteni fogja az iskolákat
is. Biztosan kevesebb jut oda is.
Minden településen tűzoltó munka folyik, a tervezés már régen
elszakadt a valóságtól. Mindig
oda fogunk pénzt csorgatni, ahol
aktuálisan a legnagyobb a baj – ez
az új rendszer legnagyobb problémája. Badarság elhinni bárkinek,
hogy ennyivel kevesebből is lehet
a rendszert, és így az iskolákat is
tisztességesen működtetni. Az,
hogy nem a település vezetése
nevezheti ki az igazgatókat – lényegesen lassabb kontrolt eredményez, amellett, hogy látszólag
igyekszik függetleníteni a politikától ezt a beosztást. Megjegyzem
a sok lecserélt vezetőre gondolva,
ez utóbbi inkább kap politikai
színt, mintsem visszanyerné a
szakmai önállóságot. Az, hogy
az iskolák igazgatói nem maguk
válogathatják meg a leendő kollégáikat, és már nem igazi vezetői
az intézményeiknek, szerintem
rombolni fogja a kollektívák morálját. A szakmai irányításról nincsenek és nem is lehetnek ilyen
rövid idő alatt valós információim.
A tankerületi vezetővel még nem
volt alkalmam találkozni, de a

kistérségi munkaszervezetünk
vezetőjétől csak korrekt hozzáállást és pozitív dolgokat hallottam
felőle. Mindenkinek tudomásul
kell venni, egy ilyen beosztásban
a jogszabályokban meghatározott feladatokat kell ellátni egy
kinevezett vezetőnek. Nem ők
alakítják a szabályokat, csupán
végrehajtói azoknak. Információim szerint ezt Plesovszkiné
Ujfaluczki Judit, mint a kistérségi munkát jól ismerő vezető
a legjobb tudása szerint végzi
is. Remélem, hogy a szülők és
a gyerekek semmit nem fognak
ebből az átállásból érezni, és
bízom benne, hogy a hatalmas
forráselvonás a szakmai vezetők
erőfeszítése ellenére sem fogja
eredményezni az oktatás színvonalának visszaesését. Önkormányzatként gondolkodva azért
ki kell mondanom, az lenne az
igazi, ha az iskola egy-egy közösség jövőjének, a közösségre
bízott, féltett és jól menedzselt
bölcsője lenne, nem pedig „odalökött” teher! Ez a települések, a
szülők, a gyerekek és az életüket a
tanításnak szentelt pedagógusok
érdeke. Ez lenne…

Közművelődés

Izgalmas év készül a
Szegedi Vadasparkban
A pingvinek után jönnek a fókák is

Látogatottságát tovább növelve, történetének legsikeresebb esztendejét zárta 2012-ben a Szegedi Vadaspark.
Bő szegednyi ember kereste föl a parkot tavaly, és az
idénre tervezett újdonságok várhatóan tovább fokozzák
az érdeklődést.

2012 eg yik leglátványosabb
sikerét a pingvinek hozták a vadaspark számára – olvasható az
intézmény internetes oldalán.
Idén március végétől újabb népszerű állatokkal, borjúfókákkal
is találkozhat a közönség. Az új
bemutatóhely a pingvinekéhez

szintén kuriózumnak számító
majomfaj, a dzseláda pávián egy
csapata. Szerepel a tervek között
egy szirtiborz beszerzése, mely
ugyanitt lesz látható.
Az eddig említetteken kívül
más állatfajok telepítését is tervezi a vadaspark, ahol ráadásul
a saját szaporulat is növeli a
látnivalók számát. Az idei első
jövevény egy leopárdteknős volt,
és született egy törpe lajhármaki
is. Utóbbi világra jövetele különösen nagy öröm, hiszen ez az
állat a nemzetközi fajmegmentési programnak köszönhetően
él Szegeden.

hasonló lesz, vagyis a kistermetű borjúfókák víz alatti életét is
megfigyelhetik a látogatók.
Idei fejlesztés lesz az Etiópbemutató, mely várhatóan gyermeknapra készül el. Itt kap helyet
néhány rendkívül ritka afrikai
keselyűfaj, és ide költözik egy

A vadaspark eddig is jelen volt
a Facebookon, most azonban egy
újabb oldallal a Vadaspark Természetvédelmi Mentőközpontjának támogatására buzdít az
intézmény. A régió egyetlen vadvédelmi központja érdekében a
Szegedi Vadasparkért Alapítvány
indított kampányt, arra buzdítva
az állatbarátokat, hogy adójuk
1%-ával támogassák a mentőközpont munkáját.

Hetek alatt népszerű

lett az Agóra

Valósággal megrohamozták az érdeklődők a város új,
tudományos, oktatási és kulturális központját, a szegediek által elnevezett Szent-Györgyi Albert Agórát.
A közel 6800 négyzetméteres épületet Botka László
polgármester december közepén avatta fel, azóta átlagosan tíz-tizenkét ezren látogatják havonta.
A három pályázatból megvalósult Agóra valamivel több mint 2
milliárd forintból épült fel, amelyből 1 milliárd 648 millió forint az
Európai Unió támogatása volt: így
születhetett meg a háromszintes, 6751 négyzetméter hasznos
területű épület, valamint 1643
négyzetméter új zöld terület és
78 új parkolóhely.
Az Agórában rendkívül korszerű építészeti megoldásokkal találkozhatnak a szegediek. A hűtési és
fűtési rendszer hőigényét 50 darab
100 méter mély talajszondából álló
rendszer biztosítja, napkollektorokkal állítják elő a meleg vizet,
illetve napelemekkel az elektromos áram egy részét.
Az épület első szintjére költözött
a Százszorszép Gyermekház, ahol
zsibongó, táncterem, mozgásműhelyek és egy nagy gyermekjátszó várja a szegedi apróságokat.

A kulturális intézmény 30 csoportja lakta be az új épületet –
az óvodásoktól a nyugdíjasokig
minden korosztálynak kínálnak
programokat az év szinte minden
napján.
A második és a harmadik szinten kapott helyet a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság
által gondozott, méltán világhírű
informatikatörténeti gyűjtemény,
valamint a Szegedi Tudományeg yetem informatóriuma és a
Szegedi Biológiai Központ lát-

ványlaboratóriuma. A monumentális épületben ezen kívül helyet
kapott még egy 290 férőhelyes,
modern akusztikai és audiovizuális megoldásokkal felszerelt
nagyelőadó és egy, főként zenei
előadások befogadására épült 90
fős kamaraterem is, valamint 15
nyilvános számítógép állomást
is kialakítottak.
Orbán Hedvig, az új tudományos és kulturális központ igazgatója elmondta, az elmúlt két hónap
tapasztalatai azt mutatják, a szegediek hamar megkedvelték az
intézményt. December utolsó két
hetében, a nyitást követően több
mint három és fél ezren, januárban pedig már több mint 11 ezren
látogattak el Szeged új kulturális
központjába.
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Fegyelmezett gazdálkodással

marad talpon az egyetem

Miközben több mint 4 milliárd forinttal csökkentette a kormány a Szegedi Tudományegyetem ez évi költségvetését,
továbbra sem tervez jelentős létszámleépítést az intézmény. Szigorú takarékosság mellett és sikeres pályázatokkal
az egyetem költségvetésének nagysága akár növekedhet is az idén. Ám a fejlesztési forrásokból nem lehet bért
vagy villanyszámlát fizetni. Az universitas helyzetéről Szabó Gábort, az egyetem rektorát kérdeztük.
csökkentettük, a bérmegtakarítás nagysága mintegy 700 millió
forint, és a klinikai központ kiadásait is sikerült 1,8 milliárd forinttal
mérsékelni. Az egyetem alkalmazotti létszáma – elsősorban a
nyugdíjazások miatt – mintegy
kétszázzal csökkent úgy, hogy a
távozó munkatársak helyére nem
vettünk fel új dolgozókat.
Hogyan sikerül talpon maradni az elvonások ellenére?

Mennyiből gazdálkodhat idén
a szegedi egyetem?
Az eddig napvilágot látott hivatalos tájékoztatások szerint idén
az állami támogatás mintegy negyedével, 4,25 milliárd forinttal
lesz alacsonyabb az előző évinél.
Ug yanakkor én bízom abban,
hogy a kiemelt és a kutatóegyetemek számára elkülönített tízmilliárd forintos keretből a szegedi
intézmény mintegy kétmilliárd

Az egyetem gazdálkodásának
nag yon feg yelmezettnek kell
lennie ahhoz, hogy ne jelentkezzenek akut problémák, ugyanakkor létezik reálisan működő
megoldás, számos részlet azonban
még bizonytalan. Elképzelhető
az is, hogy az intézmény költségvetésének nagysága az idén – a
sikeres pályázatoknak köszönhetően – a tavalyihoz képest még
növekedni is fog. Számunkra az

forintnyi többletforráshoz jut, ez
jelentős segítség lehet a gazdálkodásunkban.
A forráselvonások miatt milyen intézkedésekre került sor?
Már tavaly ősszel, a zárolások és a költségvetési elvonások
előtt elindult egy konszolidációs
folyamat, amellyel komoly megtakarításokat sikerült elérnünk.
Az intézmény dologi kiadásait
éves szinten 1,2 milliárd forinttal

jelent problémát, hogy a fejlesztési
forrásokból nem lehet bért vagy
villanyszámlát fizetni.
Szeged és az egyetem szoros
egymásrautaltságban él. Megérzi-e a város, hogy folyamatosan szűkül Szeged legnagyobb
intézményének büdzséje?
Ebben a tekintetben kettős
helyzet alakult ki mára. Miközben
a működési kiadásaink időről időre szűkülnek, a fejlesztési forrásaink a sikeres pályázatok nyomán
nőnek. Az idén fejeződik be a 12 és

fél milliárd forintos klinikai beruházásunk. Itt természetesen jelentős számban dolgoznak szegedi és
környékbeli cégek, vállalkozók és
beszállítók. Így a városban az idén
sem költünk kevesebbet, mint
eddig. De ennek ellenkezője is
igaz: a tanulmányi és információs
központunkban, a technikai korszerűsítésnek köszönhetően 2004
óta nem növekedtek az energiaköltségek. Ez számunkra jó, ám
a helyi szolgáltatók már kevésbe
örülnek ennek.

szükség”. Ráadásul ennek a technológiának a kiépítését nem is
lehet sürgetni, ezért legkorábban
is csak 2014-ben készülhetnek el
az első beruházások. A kormány
korábbi tájékoztatása szerint a
dél-alföldi régió vízminőségét
javító programra összesen több
mint 71 milliárd forintot költenek
majd.
Addig is, amíg ezek a nag y
beruházások elkészülnek, a katonák hordják a vizet, illetve a
honvédség kitelepíti a saját fejlesztésű, novemberben bemutatott vízszűrő berendezését. Erre
2,8 milliárd forintot, a vízosztásra
pedig egyelőre 150 millió forintot
kapott a honvédség.
Bár Magyarországon korábban
még 50 mikrogramm, a legutóbbi
szigorítás óta 20 mikrogramm
volt az arzén engedélyezett határ-

értéke, kutatások is bizonyítják,
hogy a mostani határérték, azaz
10 mikrogramm körüli arzéntartalom is egyértelműen káros az
egészségre - vallják az Országos
Környezetegészségügyi Intézet
munkatársai. A szakemberek arra
hivatkoznak, hogy a magyarországi kutatások bizonyítják, az
arzénes víz elősegíti a daganatok
kialakulását, ha pedig terhes nők
fogyasztják, megnő a spontán
vetélés gyakorisága.
Az arzénos víz elsősorban az
ország délkeleti részében jellemző, a 123 érintett település
többsége Csongrád, Bács-Kiskun,
Békés és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében van. Az OKI honlapján, egyes településekre keresve,
meg lehet nézni, hogy a legutóbbi vizsgálatnál milyen volt a víz
minősége.

Kistérségi körkép

Víz mizéria

Naponta több száz hektoliter vizet hord szét a honvédség újév óta több Csongrád
megyei településre, hogy jusson tiszta azoknak is, akiknél a csapból csak az uniós
határérték feletti arzéntartalmú víz folyik. A katonák azonban többnyire tétlenül
álldogálva töltik a napjaikat, mert az emberek nem érzik úgy, hogy mérgezett vizet
innának.
Az Európai Bizottság tavaly májusi határozata alapján Magyarország 2012. december 25-ig kapott
haladékot, hogy teljesítse az ivóvíz arzéntartalmára kiírt európai
uniós értéket, vagyis az eddigi,
literenkénti 20 mikrogramm helyett szigorúbb, 10 mikrogrammos
határt kell biztosítani. Mivel az EU
évek óta tartó türelme elfogyott, a
kormánynak pedig nem volt jobb
ötlete a probléma megoldására,

január 2-a óta több tucat hatalmas katonai teherautó zötyögtet
végig naponta több száz hektoliter
vizet az ország útjain, hogy aztán a 123 arzénos vizű település
valamelyikének központjában
szétossza azt.
A z ivóv íz minőségének kifogásai Dócot is érintik, ezért
ja nuá rba n a telepü lésen is
megkezdődött a vízosztás. A lakosok kétnaponta, ingyenesen,

személyenként 4 litert kaphatnak- tudtuk meg Tóth Margit
polgármestertől.
A másik érintett településen,
Deszken például tétlenül álldogáltak a vízhordókra szerelt
csapok mellett a katonák, mert
az emberek többsége nem gondolta úgy, hogy ártalmas lenne az
egészségre a csapvíz. A település
polgármestere, Király László azt
mondta, mivel két hét alatt csu-

pán nyolc liter víz fogyott a lajtos
kocsikból, már csak zacskós vizet
„osztanak”.
Aki hallott már arról, hogy arzénes a víz, vagy zavarja, hogy
például nem forr fel rendesen, és
a csapvízzel készülő ételek ízét
sem találja megfelelőnek, az vagy
ásványvízből, vagy palackos vízből főz, de van olyan is, aki már
évekkel ezelőtt beszerzett pár tízezer forintért egy saját víztisztítót
- ezt már Kispéter Géza mondja.
Domaszék polgármestere hozzátette, egy-egy településen már a
kilencvenes évek végén megoldották az arzénmentesítést „egyszerű technológiával, harmadannyi
pénzből, mint amennyiért most
tervezik”, de ez csak korábban
lett volna járható út, most az
uniós elvárások miatt már sokkal drágább beruházásokra lesz
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Kitekintő

Algyői hírcsokor

Az algyői Fehér Ignác Általános Iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók környezet- és
természetvédelmi nevelésére, nem véletlen, hogy az intézmény sok olyan pályázaton
vesz részt, amely ehhez a témához kapcsolódik. A környezetvédelemhez köthető
az a két fejlesztés is, amelyet a képviselőtestület a következő időszakban szeretne
megvalósítani.

A fenntartható életmódról az algyői iskolában
Ökolábnyom, fenntar tható
életmód és környezettudatos
gazdálkodás. Többek között ezekkel a fogalmakkal, kifejezésekkel
ismerkedhettek meg az algyői
kisdiákok. A Fehér Ignác Általános Iskola ugyanis úgy döntött,
hogy részt vesz a „Fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző
kampány megvalósítása Algyőn”
című pályázaton. A tavaly májusban induló program legfőbb
célja az volt, hogy a gyerekeknek

bemutassák, miként lehet és miért fontos környezettudatosan és
energiatakarékosan élni.
A kampány második rendezvényét október 26-án tartották
az iskolában, a 7-es és 8-os tanulók számára. A diákok egy filmet
nézhettek meg a Föld élővilágát
és az emberi létet veszélyeztető
tényezőkről, majd a KÖRLÁNC
Országos Egyesület szakemberei
segítettek a látottak értelmezésében. Interaktív foglalkozáson az
ökológiai lábnyom fogalmával,

valamint a témához kapcsolódó
hasznos internetes oldalakkal ismerkedtek meg, továbbá ötleteket
gyűjtöttek az erőforrásokkal való
környezettudatos gazdálkodásra.
A nyolcadikosok a „Ne pazarolj!” fotópályázaton is részt
vehettek. A pályaműnek a fenntartható életmódra és fogyasztási szokásokra kellett felhívnia a
figyelmet. Az első hat helyezett
értékes jutalomban részesült:
fényképezőgépek, pendrive-ok,
képkeretek találtak gazdára.

Napelem- park épülhet Algyőn

Algyő is benyújtja a napelemes energiatermelő rendszer
telepítését támogató KEOP-os
pályázatot. A napenergiából
elektromos energiát előállító
rendszer ter vezésének oka,
hogy egy 500 kilowattos rend-

szer éves kalkulált teljesítménye 550 megawattóra. Algyőn
rendelkezésre is áll ehhez az
úgynevezett ’Napelem-park’, azaz egy nagyjából egy hektáros
terület. A kialakított rendszer
az önkormányzat által fizetett

közvilágítási hálózat díját, illetve az önkormányzati intézmények, így a faluház, könyvtár,
fürdő, iskola energiaköltségeit
csökkentené. A 45 millió forint
önrészt igénylő projekt két és
fél év alatt térülhet meg.

Korszerűsödhet a települési közvilágítás
Elsősorban a rezsiköltségek
csökkentése, az energiatakarékosság a célja annak a pályázatnak, amelynek részleteiről az algyői képviselőtestület január 30-i
ülésén tárgyalt. Az újabb KEOP-

programnak köszönhetően megújulhat a települési közvilágítás.
A pályázat támogatásával a több
mint 740 darab utcai kandeláber fényforrásait LED-es égőkre
cserélik. A beruházás költsége

közel 135 millió forint, melyből
az önkormányzatnak csupán 18
millió forint önrészt kell biztosítania. A tervezett beruházás öt év
alatt térülhet meg.

Kitekintő

Fejlesztések a Kistérségben

Kivilágosodott
Hiány nélkül
Újszentivánon indul az év Dócon

Decemberben tovább fejlődött és bővült a település
közvilágítási hálózata. Egy pályázatnak is köszönhetően
újabb lámpaoszlopokra helyeztek el lámpatesteket,
illetve külön megvilágítást kaptak a buszmegállók is.
Putnik Lázár polgármester
elmondta, régi vágya teljesült a
lakosoknak és az önkormányzatnak azzal, hogy bővítették a
közvilágítási hálózatot, mivel a
település fejlődése szükségessé

teszi ezt. Egy pályázatnak köszönhetően ez most valóra vált.
Összesen négy helyszínen 13 új
lámpát helyeztek ki. A közel 1
milliós fejlesztésnek köszönhetően eddig sötét utcarészek

váltak kivilágítottá és így sokkal
biztonságosabbá.
Emellet t a telepü lés több
buszmegállójában helyeztek ki
napelemes világítóberendezéseket, amelyek sötétedés után jól
bevilágítják a környéket, és közlekedésbiztonsági szempontból
is sokat javítanak a helyzeten.

A dóci önkormányzat küzdelmes 2012-es évet hagyott maga
mögött – mondta el Tóth Margit polgármester. A kormány év
végi döntése alapján, melynek
köszönhetően az 5000 fő alatti
lélekszámú települések adósságállományát átvállalta, egy hosszú
évek óta fennálló hitelállomány
megszüntetésének lehetőségét
biztosította az önkormányzat
számára. Dóctól több mint 15
millió forint hitelt vállalt át a
kormány, ennek köszönhetően
a 2013. évet hitelállomány nélkül indíthatta önkormányzatunk – tette hozzá a település
első embere.
Ug yancsak tavaly év végén
döntött a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter a
2012. II. félévében beny újtott
ÖNHIKI pályázatokról. Az elbírálás során a település több mint
13 millió forint támogatásban
részesült. A támogatásnak köszönhetően a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulás fellé fennálló
tartozásunkat rendezni tudtuk –
mondta a polgármester.
Jelentős változás még a település életében, hogy az év ele-

jén Dóc és Sándorfalva közös
Önkormányzati Hivatalt hozott
létre. Az együttműködésnek volt
már alapja, hisz a két település
2007-ben megállapodást kötött
a körjegyzői feladat ellátására. A
jelenleg hatályos Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló
törvény alapján szükségessé
vált az eddigi működési forma

meg változtatása és a törvény
alapján a közös önkormányzati
hivatal létrehozása – emelte ki
Tóth Margit
A Dóci Ügyfélszolgálati Irodán
az ügyfélszolgálati megbízotti
feladatokat 1 fő ügyintéző látja
el. Heti eg y alkalommal fogadónapot tart a jegyző, illetve a
szociális ügyintéző.
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Informatikai képzés felnőtteknek Röszkén
A Röszkei Kaláka Eg yesület sikeresen megvalósította a
Nemzeti Együttműködési Alaptól a „Digitális kompetenciák
a gyakorlatban - Hozzáférés és

hozzáértés” címen elnyert pályázatának első részét. A 45 év feletti
röszkei lakosok közül tizenöten
vettek részt az ingyenes alapfokú
informatikai képzésen, melyet az

általános iskola modern, interaktív táblával felszerelt számítástechnika termében tartottunk.
A részt vevők nag y lelkesedéssel vettek részt az órákon,

eg ymást is segítették, bátorították. Nagyon összetartó kis
csapat alakult ki a négy hét alatt.
Értékes ismeretekkel gazdagodtak: a számítógép működése,
szövegszerkesztés, Internet és

Világháló

e-mail használata, saját üg yfélkapu létrehozása és használata, illetve kommunikáció az
Interneten (Sk y pe, Facebook
stb.) témakörök szerepeltek a
tananyagban.

Jelenleg a második csoport
képzése zajlik. Minden bizon�nyal ők is elmondhatják majd
magukról, hogy jó hangulatban
és tudásban gazdagodva telt ez
a pár hét.

Közlekedés

Mélypont a Facebookon Gyalog is látszani

Interneten az emlékhely

Sötét ruhás életveszély

Decemberi lapszámunkban írtunk a rendőrség Látni és látszani elnevezésű akciójáról.
Ennek célja a gépjárművek és vezetőik megfelelő fölkészítése volt az őszi-téli időszakra. A rosszabb út- és látási viszonyok azonban veszélyes helyzetekbe sodorhatják a
közlekedés legvédtelenebb résztvevőit, a gyalogosokat is.
Számos esetben fordul elő
olyan közúti baleset, amely során
az esti, éjszakai órákban gázolnak el az úttesten, vagy annak
szélén haladó gyalogosokat. A
balesetek megelőzése érdekében
nekik is tenniük kell – olvasható
az Országos Rendőr-főkapitányság internetes oldalán.
L a kot t ter ü leten k ív ü l a
gyalogosoknak a forgalommal
szemben kell közlekedniük. Így
hamarabb meglátják a szemből

A legnépszerűbb internetes közösségi portál egyik legfrissebb oldala a tiszaszigeti mélyponté. Magyarország
tengerszinthez viszonyítva legmélyebb pontján nemrégiben épült új emlékhelyét számosan keresik föl, nem
mindig a legjobb szándékkal.
Nyilvánvalóan jóval többen
jártak már a Mélypontnál, mint
ahányan e cikk megjelenéséig „lájkoltá k ” az emlék hely
Facebook-oldalát. A lapon ös�szeg y űjtötték a Mély pontról
megjelent, interneten elérhető
újságcikkeket, illetve egy videót

is a tavalyi fölújításról. Néhány
éve, részben uniós forrásból, korszerű pihenő illetve új emlékmű
épült az ország legmélyebb pontján, ám azokat rövid idő alatt
vandálok tették tönkre. Önkéntesek, egy baráti társaság tagjai
fogtak össze, hogy a méltatlan

állapotot megszüntessék. A helyreállításban segítségükre volt
a tiszaszigeti önkormányzat is.
Mag yarország legmélyebb
pontja mindössze 75,8 méterrel fekszik a tenger szintje fölött.
Szegedtől 13 kilométerre található, és mivel kerékpárút vezet
oda, népszerű kirándulóhely lett.
Többen évről évre visszatérnek,
az új Facebook-oldalnak köszönhetően pedig egyre többen
ismerhetik és kedvelhetik meg
hazánk e különleges helyszínét.

érkező járműveket, és szükség
esetén el tudnak lépni azok elől.
A látás mellett azonban fontos
a láthatóság is. A KRESZ lakott
területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a
gyalogosok számára kötelezővé
teszi a láthatósági mellény, ruházat használatát.
A láthatósági vagy fényvisszaverő eszközök használata nem
csak lakott területen kívül, de a
településeken belül és jó látási

viszonyok között is életmentő
lehet. A gépjárművek tompított
fényszórói 35-45 méterny ire
világítják meg az útfelület egy
részét. Ruházatával a fekete
környezetbe olvadt g yalogos,
vagy világítás nélkül közlekedő
kerékpáros élet veszélybe sodorhatja önmagát. A tragédiák
megelőzése érdekében tehát
nélkülözhetetlen a láthatóság
növelése.
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Sport

Erősebb volt a cápa a denevérnél –

nem jutott elődöntőbe a Szeged Bats

A SZTE EHÖK SE Bats amerikaifutball-csapata idén is részt vett a sportág legrangosabb téli eseményén, az Aréna Kupán. A tornára nagyon fiatal kerettel elutazó
Denevérek csoportelsőként kerültek be a legjobb nyolc közé, ám a negyeddöntőben
13-7-es vereséget szenvedtek a Győr Sharks együttesétől.

Az amerikai foci népszerűsége egyre nő hazánkban és ez
igaz a sportág teremben vívott
változatára, az Aréna Footballra
is. Ebben a műfajban hét-hét fős

csapatok küzdenek meg egymással egy nagyjából 40×20 méteres
téglalap alakú pályán. A legjobb
magyar klubok február 3-án a
pestszentlőrinci Sportkastélyban

találkoztak a VII. Cellect Aréna
Kupán. A viadalra összesen tizenkét gárda nevezett, kilenc magyar
csapat mellett három határon túli
egyesület (Fürstenfeld, Temesvár,
Knezevac) is megmérette magát.
Az időpontválasztás nem volt véletlen. Évek óta hagyomány, hogy
a hazai Aréna Kupát mindig a
nagy testvér, a Super Bowl (az
amerikaifutball-bajnokság, az
NFL döntője) hétvégéjén rendezik meg.
Az SZTE EHÖK SE Bats negyedik alkalommal vett részt a
rendezvényen, a szegediek eddigi
legjobb eredménye egy negyedik
helyezés 2011-ből. A Denevérek az
idei csoportkörben két fővárosi
alakulattal találkoztak. A fiúk a
Budapest Titans (13-6) és a Budapest Wolves II. (14-0) ellen is
magabiztosan nyertek, így egyenes ágon kerültek be a legjobb
nyolc közé
A negyeddöntőben az egyik
komolyabb múlttal rendelkező
magyar csapat, a Győr Sharks
ellen léptek pályára.
– A Győr rutinosabb együttesnek
számít, hiszen velünk ellentétben a
Sharks szerepel a Magyar Nemzeti
Bajnokságban is – kezdett bele a
mesélésbe Papp Zoltán, az SZTE
EHÖK SE Bats csapatvezetője. Egy
fizikálisan erős, technikailag és tak-

tikailag is jól felkészített alakulattal
találkoztunk. Sokáig vezettünk, de
aztán szétfutottak minket, és megfordították a mérkőzést. Egy nagyon
fiatal átlagéletkorú csapattal készültünk az idei Aréna Kupára, hiszen a
keretünkben zömében egyetemisták
szerepeltek. A Győr ellen is a nagyobb
rutin döntött, de összességében ez
a realitás, a nyolc közé jutás így is
dicséretes a csapattól.
Mivel az SZTE EHÖK SE Bats
nem indult a hazai bajnokságban, ezért a csapatnak az Aréna
Kupa volt a szezon legfontosabb
eseménye. A klubnál már tervezik a jövőt, hiszen a következő

kiírástól újra csatlakoznának a
„nagypályás” mezőnyhöz.
– Egy ütőképes gárda alapjait
szeretnénk lerakni a következő
hónapokban – foly tatta Papp
Zoltán. A terveinkben szerepel,
hogy márciusban és áprilisban is
toborzókat szervezünk. A televíziós közvetítéseknek köszönhetően nagyon népszerű a sportág,
Szegeden is sokan szeretik az
amerikai focit. A keretben lévő
idősebb játékosok egyéb okok miatt már nem biztos, hogy vállalják
a játékot jövőre, ezért keresünk
lelkes fiatalokat, akik segítségével
újjászervezhetnénk a Bats-et.

A költőhelyek védelmével, új
partfalak kialakításával, a mezőgazdasági rovarölő szerek

átgondoltabb alkalmazásával
elősegíthető e színpompás faj
fennmaradása.

Zöld sarok

Gyurgyalag
a 2013-as év madara

Ebben az évben a gyurgyalagot
választották az év madarának.
Fokozottan védett madár, eszmei
értéke 100 000 Ft.
Színezete is arról árulkodik,
hog y eg y trópusi elterjedésű
madárcsoport tagja. Tavasszal
május első harmadában érkezik
hazánkba, de már augusztus

végén csapatokba verődve indul
afrikai telelőhelyére. Így minden
évben csak a legmelegebb hónapokban van nálunk. Melegigényét
jelzi, hogy tőlünk északabbra már
nincs összefüggő költőterülete.
Fészkét függőleges partfalakba,
domboldalba, vagy ennek híján
a talajba vájja. Az 1-2 méter hos�-

szúságú alagút végén alakítja ki
költőüregét. Az is előfordult már,
hogy az építkezéseken ideiglenesen lerakott földkupacokban
készítette el fészkét. A gyurgyalagok állománya az elmúlt évtizedekben fokozatosan csökken, ami
elsősorban a fészkelőterületek
megszűnésére, illetve az ember

zavaró-pusztító tevékenységére
vezethető vissza. Amikor a homok- és agyagbányák partfalait
figyelmetlenül a fészkelési időben
termelik le, vagy rosszindulattól
vezérelve eltömik a költőüregek
nyílásait, akkor nem csak a fészekaljak, hanem sok esetben a
felnőtt madarak is elpusztulnak.
A gyurgyalagot méhészmadárnak is nevezik, mert a szitakötők, darazsak mellett méhek is
szerepelnek az étlapján. Korábbi
években - és sajnos talán napjainkban is méhészek üldözték a
madarat. A gyurgyalag táplálkozási szokásainak vizsgálata során
azonban kiderült, hogy méheket
igen kis számban, és elsősorban
csak hűvös időben fogyaszt.
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Domaszék és Pécska

összefogott a tájékoztatás

megkönnyítéséért

Nincs szükség térképre, GPSre, internetre, hiszen a Domaszékre, vag y Pécskára érkező
turisták mostantól a településeken kihelyezett táblák segítségével könnyen tájékozódhatnak. Az információs rendszer
kiépítését eg y pályázat tette
lehetővé- tudtuk meg az alföldi
település vezetőjétől. Kispéter
Géza elmondta, a helyiek is nagy
örömmel fogadták az úg ynevezett információs pontokat. A
táblák segítenek a bel- és külterületeken való tájékozódásban,

és olyan hasznos kérdésekre is
választ kaphatunk, mint például, hol található a településen
egészségügyi központ, patika,
milyen látnivalók, vagy szabadidős lehetőségek vannak, hol
találunk egy jó éttermet, vagy
hol hajthatjuk álomra a fejünket.
A többnyelvű információs táblák mellett webkamera rendszert
is kiépítettek a településeken,
ami nemcsak a tájékozódásban
segít, hanem a közterületek
biztonságát is hivatott szolgálniárulta el a polgármester.

Fejlesztések a Kistérségben

A projekt alapötletét az adta,
hogy mindkét település lakosainak és idelátogató vendégeinek
információhoz jutása meglehetősen nehézkesnek bizony ult.
Kispéter Géza szerint ennek
részben az az oka, hogy korlátozottak és ritkán frissítettek a
helyi lapok, internetes portálok.
A településvezető hozzátette,
további nehézségeket okoz a
helyi adottság, hiszen mindkét
település jelentős külterülettel
rendelkezik, ahol a tájékozódás

rendkívül nehéz, sokszor még a
helyiek számára is gondot okoz.
„Az információ érték” – Információszerzés megkönnyítése
Domaszéken és Pécskán című
projekt keretében Domaszéken
úgynevezett szabadtéri interaktív
információs pont is létesült. A
többnyelvű hozzáférés nagyban
segíti a projekt célcsoportját Európa tudatának erősítésében, valamint megkönnyíti, és szélesebb
körben hasznosíthatóvá teszi a
közölni kívánt információkat fogalmazott a polgármester. A két

településen kiépült projekt közel
90 ezer euróból valósult meg.
A pályázat részeként állították
fel a Domaszék és testvértelepüléseit szimbolizáló kopjafát is, ami

a Köztársaság téren kapott helyet.
Gál Imre helyi fafaragó mester
alkotásán Domaszék, Pécska,
Királyhalom és Wolbrom címere,
illetve távolsága látható.

Recept

Belvízvédelmi Szalagos farsangi fánk

beruházás kezdődik

Dorozsmán

Mintegy 700 millió forintból jelentős belvízvédelmi
beruházásba kezdenek Szegedtől északnyugatra, SzegedKiskundorozsma, Domaszék és Szatymaz térségében az
év végéig. Többek között új vízkormányzó műtárgy is
épül a dorozsmai átemelőtelepnél.
A fejlesztésnek köszönhetően
jelentősen javul a térségben élő
húsz és félezer ember biztonsága,
és mintegy 600 négyzetkilométeres területen 30 százalékkal
csökken a belvízi elöntés kockázata – közölte Fiala Károly
projektmenedzser.
A területen az éves csapadék mennyisége folyamatosan
csökken, az elmúlt évtizedekben
azonban megszaporodtak a kiugróan esős időszakok, ezzel párhuzamosan egyre gyakoribbak a
rendkívül forró periódusok is. Így
akár egy éven belül is előfordul a

Hozzávalók:
3 dkg élesztő
1 kanál cukor
4 evőkanál olvasztott margarin
3 dl tej
késhegynyi só
4 tojássárgája
7 dl liszt
olaj a sütéshez

porcukor a szóráshoz

Elkészítés:
Az élesztőt a cukorral és 1 dl
tejjel felfuttatjuk. A keverőtálba
öntjük a tojássárgát, kissé megsózzuk, és állandó keverés mellett
hozzáadjuk a maradék langyos
tejet, a 7 dl lisztet, a megkelt

élesztőt és az olvasztott, langyos
margarint. Fakanállal alaposan
kidolgozzuk, hólyagosra verjük.
Az edény t letakarva a tésztát
meleg helyen 1 óráig kelesztjük.
Lisztezett deszkára borítjuk,
hüvelykujjnyi vastagra kinyújtjuk,
fánkvágóval kivagdaljuk, és ismét
letakarva kelesztjük fél órát.

Forró, bő olajban k isütjük
úgy, hogy amíg az alsó fele sül,
az edényt lefedjük, majd miután
a fánkokat megfordítottuk, fedő
nélkül sütjük tovább. Így lesz szép
szalagos, a derekán világos csík
képződik.
Porcukorral és baracklekvárral
ízesíthetjük a tetejét.

jelentős belvízelöntés és a súlyos
aszály. A fejlesztés célja így kettős,
javítani a térség belvíz- és csapadékelvezetését, valamint szükség
esetén biztosítani a rendkívüli
vízhiány mérsékléséhez szükséges vízmennyiséget.
A projekt részeként az algyői
főcsatorna 5,7 kilométeres szakaszán megtörténik a meder
és partrendezés, a dorozsmai
átemelőtelepnél új vízkormányzó műtárgy épül, Domaszéken
pedig új energiatakarékosan,
automatikusan üzemeltethető
szivattyútelepet alakítanak ki.

Kitekintő

Ruhaosztás Újszentivánon

Január első heteiben a helyi nyugdíjasklub ruhaosztást
szervezett a rászorulóknak a településen. Az akció
sikeres volt, hisz a nap folyamán közel 300-an válogattak a kihelyezett nadrágok, pulóverek, pólók és egyéb
ruhaneműk között.
Tavaly három alkalommal
szerveztek Újszentivánon ruhaosztást, idén januárban pedig
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jobban, minthogy közel 300-an
válogattak a ruhák között. A szervezők a Máltai Szeretetszolgálat segítségével jutottak a több
száz kiló jó minőségű gyermek
és felnőtt ruhához. Putnik Lázár
polgármester elmondta, szinte az
összes kitett ruha elfogyott, men�-

nyiségi korlátozás nem volt, mindenki annyit vihetett, amennyire
szüksége volt. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy ebben
az évben tudnak még ruhaosztást
szervezni, mivel sok rászoruló él
a településen.

Telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu
Nyomda és tördelés:

