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KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Kamarai és 
gazdaköri téli estéket rendeznek 
Ásotthalmon. A találkozókon 
tájékoztatják a gazdálkodókat az 
idei hazai és uniós 
agrártámogatási lehetőségekről, a 
legfontosabb támogatásigénylési 
tennivalókról és termelési 
lehetőségekről csoportos 
szaktanácsadás keretei között. Az 
uniós gazdák jövedelmének 60 
százalékát az agrártámogatások 
adják, a gazdáknak törekedni kell 
arra, hogy a termelés árbevételét 
minél több támogatással 
egészítsék ki. A kamarai és 
gazdakör javaslatokat tesz és 
keresi a megoldásokat arra, mit 
termeljenek és hogyan 
értékesítsenek. Az előadások 
csütörtökönként délután 4 órakor 
kezdődnek a Fenyő panzió 
klubtermében, amelyre ezúton is 
meghívnak minden érdeklődő 
gazdát. A téli esték , 
programsorozat mai 
rendezvényének címe: A 2005. 
évi támogatás- igénylés 
gazdálkodókat érintő feladatai, 
beadási határidők. A 
programsorozatot a Csongrád 
megyei Agrárkamara és az 
Ásotthalmi Gazdakör közösen 
szervezi. 

BORDÁNY. Személyi és 
szervezeti váltáson ment 
keresztül az önkormányzat által 
fenntartott szociális ellátást 
biztosító Gondozási és 
Családsegítő Központ január 
elsejével. Az intézmény új neve 
ezentúl Integrált Nappali 
Szociális Központ és egyúttal új 
ellátásokkal bővül az eddigi 
szolgáltatás. A szociális ellátások 
közül igénybe vehető a nappali 
szociális ellátás, az idősek klubja, 
a házi segítségnyújtás, a szociális 
étkeztetés valamint a 
tanyagondnoki szolgálat, mely 
két körzetben működik. Az első 
körzetbe a Seregélyes- és 
Béke-dűlő tartozik, ezek 
gondnoka Simon Mihályné. A 
második körzet, melynek 
gondnoka Halász Krisztina, a 
Bordány-dűlő és a Mező-dűlő. 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat is működik a szociális 
központ keretein belül, valamint 
három új ellátási formát vezetnek 
be hamarosan, a közösségi 
ellátást, a támogató szolgálatot és 
a szociális információs 
szolgáltatást. 

ÓPUSZTASZER. Ma délután 4 
órától az ópusztaszeri általános 
iskolások 
társastánc-bemutatóját tartják a 
rendezvényházban, melyre 
mindenkit szeretettel várnak. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délután 2 
és 4 óra között, majd február 
7-én 9 és 12 óra között 
vegyeskereskedés várja az 
érdeklődő vásárlókat a 
művelődési ház előterében. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban ma este 6 órától 
sakk-klubba várják az 
érdeklődőket. Az estét 
villámverseny nyitja 

ZÁKÁNYSZÉK. A Zákányszéki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2004. évi beszámoló-közgyűlésén 
felvetődött, hogy újabb tűzoltók 
bevonása és a pályázatok 
hatékonyabb lebonyolítása 
érdekében a szervezet olvadjon 
össze a Zákányszéki Polgárőr 
Egyesülettel és vállalják fel a 
katasztrófavédelmi feladatokat 
is. Az eseményen a Szeged Városi 
Tűzoltóság magas rangú 
képviselői méltatták a helyi 
tűzoltók felelősségteljes 
munkáját és felhívták a figyelmet 
a pályázati lehetőségek jobb 
kihasználására, valamint 
szakmai segítséget ajánlottak 
pályázati kérdésekben. Jelenleg a 
helyi tűzoltó egyesület 
rendelkezésre álló forrás, amely 
elsősorban önkormányzati 
támogatásból származik, 
elegendőnek látszik, arra, hogy 
egy jelentősebb védőeszköz 
beszerzésére irányuló pályázat 
önerejét adja. 

Gyertyaszentelőn a szerzetesek 
Hálát adtak hivatásukért Sze-
ged szerzetesei a tegnapi közös 
szentmisén. Ezzel egy egész esz-
tendőn át tartó programsorozat 
vette kezdetét, a jubileumi év-
ben ugyanis minden szegedi 
rend bemutatkozhat a fogadal-
mi templomban, a sort febru-
árban a piaristák kezdik. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén, azaz tegnap - folytatva 
a szegedi szerzetesek közös mi-
séjének hagyományát - újra egy 
szertartáson vett részt a város 
összes rendje. A fogadalmi temp-
lomban rendezett eseti misét 
Gyulay Endre megyés püspök ce-
lebrálta, de a szertartásba a szer-
zetesek is bekapcsolódtak: életük 
és hitük szimbólumaként mind-
annyian egy-egy gyertyát vittek 
az oltárhoz, és azt a főpásztornak 
adták. A misére a szerzetesren-
dek saját jelvényeikkel érkeztek. 
A püspök beszédében kiemelte a 
szerzetesi hivatás értékét és fon-
tosságát. 

- Korábban Alsóváros feren-
cesei szervezték ezt a közös 
megemlékezést, de most a dóm 
vállalta, hogy egybegyűjti a ren-

JÉZÜS BEMUTATÁSAI 
ÜNNEPELTEK 
Február másodika Gyertyaszente-
lő Boldogasszony ünnepe, az egy-
ház ekkor emlékezik meg arról, 
hogy Mária és József bemutatta 
Jézust a jeruzsálemi templomban, 
a Megváltó ekkor találkozhatott 
először híveivel. Az ünnep nevé-
hez hűen a papok ezen a napon 
gyertyát szentelnek. 

A közös szentmisét Gyulay Endre megyés püspök celebrálta 

deket, a tegnapi rendezvény 
egyébként egy egész éves prog-
ramsorozat nyitánya - fogal-
mazott Kondé Lajos kanonok, a 
székesegyház plébánosa. - Egy-
házmegyénk alapításának 975., 
a dóm felszentelésének pedig a 
75. évfordulóját ünnepeljük, 
mindkét intézményhez szoro-
san kötődnek a városunkban 
dolgozó szerzetesrendek is, szá-
mukra lehetőséget nyúj tunk, 
hogy itt, a templomban bemu-
tatkozzanak, összefoglalják a 
városban végzett munkájukat , 
tevékenységüket. 

A kanonoktól megtudtuk: a 
dómban minden szerzetesrend 
egy-egy hónapon keresztül kiál-
líthatja jelvényeit, tablóit, és 
előadásokon, prédikációkon ke-
resztül számolnak be életükről, 
tevékenységükről, énekkaraik 
pedig koncerteket adnak. Febru-
árban a piaristák, márciusban 
az egyházmegyében működő 
bencések, áprilisban a szegedi 
jezsuiták, és a társasághoz kötő-
dő Jézus Szíve Népleányok, va-
lamint a Sacre Coeur nővérek, 
májusban a keresztény iskola-
testvérek, szeptemberben Szent 

Ferenc követői, míg ez évben 
utoljára októberben a szegény 
iskolanővérek mutatkozhatnak 
be a dómban. 

- A mai világban nem divatos 
az elkötelezett élet, pedig akár fe-
lelősségteli házasságban, akár 
papságban vagy szerzetességben 
él bárki, az örömteli és gyümöl-
csöző lesz számára. Erről szeret-
nénk mi, szerzetesek is tanúsá-
got tenni, hiszen úgy érezzük, 
meg kell mutatnunk a világnak 
azokat az értékeket, amelyek te-
vékenységünkből fakadnak -
mondta a misén részt vevő és a 

Fotó: Frank Yvette 

februárban bemutatkozó piaris-
ták szegedi vezetője, Szegheő Jó-
zsef, aki kiemelte: nagyon fon-
tosnak tartják a közös szentmi-
sét is, hiszen ritka alkalom, hogy 
az összes szegedi szerzetes talál-
kozhat. Mégis, az atya úgy fogal-
mazott: figyelnek egymásra, éle-
tük olyan, mint a „kötelékrepü-
lés". A városban jelenleg négy 
piarista szerzetes él, de az után-
pótlás folyamatos, a gimnázium 
végzősei közül az utóbbi években 
öten döntöttek a klerikus hivatás 
mellett. 

ILLYÉS SZABOLCS 

Elmenekült a markolós a helyszínről 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden a Franciahögyön lévő lakópark 
építkezésén tegnap délután az egyik marko-
lógép figyelmetlen vezetője elszakított egy tíz 

kilovoltos áramvezetéket. A férfi ahelyett, 
hogy értesítette volna a Démász Rt. szakem-
bereit, vagy szólt volna a főnökének, egysze-
rűen elszaladt a helyszínről. A vezetékszaka-
dás miatt 25 percig áramszünet volt az északi 

városrészben. Kecse Nagy Sándor, a Démász 
Rt. kommunikációs vezetője elmondta, sike-
rült beszélniük az alvállalkozóval, akinek -
mint ilyen esetben mindig - viselnie kell a 
helyreállítás teljes költségét. 

Szeged 26 millió forintot nyert holtág rehabilitációra 

A kivágott fák miatt nő a veszély 
A Tisza, a Körös, a Maros a mi 
folyónk; de a mártélyi és kört-
vélyesi Holt-Tisza, vagy a Fe-
hértó és Dongértó is Csongrád 
megye ékessége. Az ország leg-
mélyebb területe és legnapsü-
töttebb vidéke, Csongrád megye 
gazdag vizekben. A vízbefogadó 
Magyarországon, s Csongrád 
megyében is emlékeztünk a vi-
zes élőhelyek világnapjára. 

- Az ember régóta beavatkozik a 
vizek életébe. A legdrasztikusabb 
a körülbelül 150 évvel ezelőtti fo-
lyószabályozás volt - magyarázta 
Molnár Gyula, biológus, főisko-
lai tanár. - Ám a fák kivágása is 
megváltoztatja a vizes élőhelye-
ket. A honfoglaláskor Magyaror-
szág 70 százalékát borították er-
dők, a XX. század elejére ez az 
arány 9 százalékra csökkent, je-
lenleg 18-19 százalék, aminek 
22-25 százalékra kellene növe-
kednie. A probléma jelentőségét 
érzékelteti, hogy a Tisza forrásvi-
dékén kivágott fák miatt nálunk, 
az Alföldön nő az árvízveszély. 

A tengerpart élőhelyeihez ha-
sonló magyarországi szikeseket 
viszont a nagytömegű csatorna-
rendszer veszélyezteti ezeket, 
mert idő előtt elvezeti róluk a vi-
zet. A mezőgazdaság sem tesz jót 
a vizeknek, a talajvízzel rengeteg 
vegyszer szivárog a folyóba. Sze-
geden uniós támogatással 

A holtágak is fontos élőhelyek Fotó: Miskolczi Róbert 

2006-ra épül ki az a tisztítórend-
szer, melynek köszönhetően mi 
már nem adjuk tovább a szeny-
nyeződést. 

- De nemcsak a folyók, hanem 
a szabályozásukkal lefűzött vi-

VIZES VILAGNAP 
A vizes élőhelyek világnapja február 2., mert 1971-ben ekkor fogadták el 
az úgynevezett Ramsari Egyezményt, melyben a kormányok felelősséget 
vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezményt - mely az évezred 
végére a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bő-
vült - több mint 120 ország írta alá, Magyarország 1979-ben csatlakozott. 

zek, a holtágak és a tavak is rend-
kívül fontos élőhelyek. A holt-
ágak többségét ember alakította 
ki, de néhány természetes úton 
keletkezett, ez az úgynevezett 
morotva. - magyarázta a bioló-
gus. - Ezeken a területeken a gaz-
dasági érdek és a természetvéde-
lem ütközik: például a tőlünk 
északabbra és nyugatabbra már 
nem található rucaöröm és sú-
lyom elszaporodása zavarja az 
üdülőket. 

A holtágak rehabilitációjáról az 
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédel-
mi ésVízügyi Igazgatóság gondos-

kodik, előzetes szakértői munka-
csoport tanulmánya alapján -
tudtuk meg Fekete Endre osztály-
vezető-helyettes, főtanácsostól. 

- A holtágakat három kategó-
riába sorolták: a szentély jellegű 
holtág a tájba illeszkedik, több-
nyire védett flórával és faunával 
- magyarázta a szakember. -
Ilyen például a Sasér, a körtvélye-
si Holt-Tisza vagy a vetyeháti 
Holt-Maros. A bölcs hasznosítá-
sú holtág egy része vagy az egész 
kiemelkedő természeti értéket 
képvisel, de „bölcs hasznosítás-
ra" is lehetőség van, mint példá-
ul a gyálai vagy a mártélyi 
Holt-Tisza esetében. A degradá-
lódott és gazdasági célokra hasz-
nosítható holtág tájkép jellege 
sérült, de gazdasági célokra al-
kalmas, ilyen az újszegedi 
Holt-Maros. 

A különböző típusú holtágak 
más-más rehabilitációt kíván-
nak meg, mely a szabályozó mű-
tárgyak építésétől az iszap kémi-
ai és bakteriológiai vizsgálatán át 
sok mindent magában foglal. 

Az újszegedi Holt-Maros reha-
bilitációja 2004-ben fejeződött 
be. Ugyanakkor Szegeden a „zöld 
forrás" pályázaton nyert 26 mil-
lió forinttal elkezdődhet a gyálai 
Holt Tisza rehabilitációja. 

Magánemberként és horgász-
ként kötődik a vízhez Erdei At-
tila kétszeres magyar bajnok 
horgász. O arra figyelmezte-
tett, hogy az átlagember is so-
kat tehet a szabad vizekért, ha 
a partot, folyót elcsúfító sze-
mete t összeszedi és horgászat-
kor csak olyan mennyiségű és 
minőségű anyagot használ, 
ami nem terheli meg a folyó-
kat, tavakat. 

G. ZS. 

Spanyol 
capriccio 
Spanyolországból érkezett kar-
mester, Jósé Miguel Rodilla ve-
zényletével tartja az év első filhar-
móniai koncertjét ma este fél 8-tól 
a Szegedi Nemzeti Színházban a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar. Az 
együttes az elmúlt héten érkezett 
haza Bilbaóból, ahol nagy sikert 
aratva vett részt Rossini II. Meh-
met című operájának előadás-so-
rozatában, majd Castellónban a 
nemrégiben elhunyt világsztár 
szoprán, Victoria de Los Angeles 
emlékére rendezett operagála köz-
reműködője volt. A zenekar a ma 
esti koncerten Turina Fantaszti-
kus táncok, Rimszkij-Korszakov 
Spanyol capriccio című művét, 
valamint Bizet Carmen-szvitjét és 
de Falla A háromszögletű kalap 
szvitjét játssza. A dirigáló Jósé Mi-
guel Rodilla klarinétművészi, ze-
neszerzői és karmesteri tanulmá-
nyokat folytatott Valenciában, 
Rotterdamban, a salzburgi Mozar-
teumban és a Londoni Királyi Ze-
neakadémián. Jelenleg a murciai 
zeneakadémia professzora és a 
tartományi szimfonikus zenekar 
vezető karmestere. 

A dimenziók 
vándorai 
A kiskundorozsmai könyvtárban 
ma 16.30 órakor mutatják be Bál-
lá Ferenc A dimenziók vándorai 
című sci-fi regényét, melyet a sze-
gedi Bába Kiadó jelentetett meg. A 
szerző az egykori Csongrád Me-
gyei Hírlapnál kezdett publikál-
ni, korábban lapunkban is megje-
lentek tárcái. Miközben ma is 
eredeti szakmájában, esztergá-
lyosként dolgozik, nemrégiben 
sci-fi regénnyel jelentkezett. A 
csillagok már ifjú korában rab-
ságba ejtették, és Kulin profesz-
szor vezette be az univerzum vi-
lágába. A dimenziók vándorai cí-
mű regénye - ami Szegeden a na-
gyobb hírlapárusoknál is kapható 
- 2100-ban játszódik, amikor a 
Földön már elviselhetetlenné vált 
a forróság, sok millió ember halt 
meg, és földön kívüliek inváziója 
lepte meg a haldokló bolygót... 


