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Nyomok a hóban 
Újabban vannak emberek, akik azt mondják, olyan a hó, mint a 
Szózat: ápol, s eltakar. A minap a hóeltakarítási szóvivő is ezt 
mondta. Én meg azt hajtom, árulkodik. Cikázzanak a villámok an-
nak a fejében, aki ki akarja játszani. 

Három példát mondok. 
Valamikor régen találkoztam az öreg Királlyal, Zákányszék talán 

legöregebb szélmolnárával. Paprikát öntött föl a garatra, gondol-
ván, a hasig érő hóban úgyse jár a finánc. 

Járt. 
Lepecsételte a malmot, majd holnap jön, igazlátókkal fölszerel-

kezve, és fölveszi a jegyzökönyvet. Oda fordította Király uram a vi-
torlát a malom ablakához (alig lehetett túl a legénykoron), fölmá-
szott, bemászott, leengedte még a paprikát, mert amit elkezd az 
ember, azt fejezze is he, aztán fölöntött talán két zsák kukoricát. 
Jöhettek másnap a fináncok, semmit nem találtak. 

Csak a pecsét volt töretlen. Szélcsöndben nagy bajban lett volna. 
Két éve lehet, hogy friss hóban lábnyomokat találtak a kertek-

ben. Mehetett volna a pasas az úton is, de neki kerítéseken kellett 
átmásznia, összebócorogván a kerteket. Istennek legyen hála, ku-
tyák se hántották, és ő se hántott semmit. Összedugták fejüket tél-
víz idején a tulajdonosok, és oda jutottak, vagy bolond az illető, 
vagy részeg volt. 

Itt viszont ha fújt volna a szél, befújta volna a nyomát. 
És jöjjön harmadik példának a horgosi borzalom. Annyira közel 

van hozzánk, földrajzilag is, gyalázatban is, nem mehetünk el mel-
lette szó nélkül. Kísértetiesen hasonlít az egyik szegedi családirtás-
hoz. 

Azt mondja a rádió, a televízió, és írják az újságok is, hogy föl-
tűnt, házuk előtt senki nem hányta el a havat. Aztán kiderült, a 
gyerekek se járnak iskolába. Előbb-utóbb föltűnt volna más is, 
ahogy sok éve Balástyán is föltűnt a kéményseprőnek, hogy hóna-
pok múlva is érintetlen az ereszet rostélyába befűzött üzenete, és a 
lakat is ugyanúgy befelé van fordítva. Csak a szövetkezet vezetői-
nek nem tűnt föl semmi. 

A hó hamarabb kiabál. 
Szegény család! A gyerekeket lelőtték, a szomszéd meg se hallot-

ta. Örülhettek a latrok, lábuk nyomát is befútta a hó, de éppen az 
idö kiabálta ki, hogy haj van. 

Vártuk a telet. Hozott sok szerencsétlenséget, síbalesetet, autók 
összemenését, lábtöréseket, mindenféle nyavalyákat, noha csak 
azt szoktuk emlegetni, hogy jót tesz a vetésnek. 

Egyszer-egyszer talán a nyomozóknak is. 
H.D. 

Városi drogfórum 
Városi fórumot szervezett a kábí-
tószer-megelőzés témájában pe-
dagógusoknak valamint középis-
kolás diákok szüleinek a szegedi 
Móra Ferenc Szakközépiskola és 
Szakiskola. A csütörtöki rendez-
vényen Zsolczai István, a Csong-
rád Megyei Rendőr-főkapitány-
ság bűnmegelőzési osztályveze-
tője az aktuális drogjogi tudniva-

lókról tartott előadást. Nagy Pál, 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság munkatársa a szerfo-
gyasztás káros hatásairól beszélt 
az érdeklődőknek. A fórumot jö-
vő héten kedden délután 5 órától 
ismét megrendezik az iskola 
edzőtermében. Az előadások 
után a résztvevők kérdéseire ad-
nak választ a szakemberek. 

A javadalmazás a lakosság számától is függ 

Több helyen emelték 
a polgármesteri fizetéseket 
A Szeged környéki települések 
egy részén már döntöt tek a kép-
viselő-testületek a polgármes-
teri havi illetmény emeléséről. 
Több helyen viszont nem vál-
tozott a javadalmazás. Van 
olyan polgármester is, aki nem 
részesül költségátalányban. 

A polgármesteri fizetéseket a 
köztisztviselői illetményalaphoz 
(bruttó 35 ezer forint) rendelt kü-
lönféle szorzókkal számolják ki. 
A szorzó attól függ, mennyien él-
nek a településeken. Például a 3 
és 10 ezer lélekszám közötti tele-
püléseken az alapilletményhez 
11-12,5-ös szorzót rendelt a tör-
vény. Szatymazon - ahol jelenleg 
4 ezer 586-an élnek - 11 -gyei 
szorozták meg az alapilletményt, 
így számolták ki a polgármester 
fizetését. Több helyen nem a 
központi, 35 ezer forintos bruttó 
alapilletménnyel, hanem a hely-
ben meghatározott összeggel 
számolnak. A testületek dönte-
nek arról saját hatáskörben, 
hogy melyik szorzót választják. 

A közel azonos lélekszámú te-
lepülések között vannak lénye-
ges különbségek. Az 1800 lakosú 
Tiszaszigeten bruttó 315 ezer fo-
rintot, míg a 80-nal kevesebb la-
kosú Újszentivánon bruttó 360 
ezer forintot keres havonta a te-
lepülés első embere. Baks és For-
ráskút tekintetében elmondha-
tó, hogy Bakson 270-nel laknak 
többen, mint Forráskúton. A 
baksi polgármester, Balogh La-
josné havi fizetése bruttó 69 ezer 
forinttal több, mint a forráskúti 
társáé, Fodor Imréé, költségtérí-
tésként pedig majd kétszeresét 
kapja. 

Az 5 ezer 400 lelket számláló 
Algyő polgármestere, Piri József 
csupán bruttó 69 ezer forinttal 
keres kevesebbet, mint a megyei 
jogú városok közé sorolt Hódme-
zővásárhely első embere, Lázár 
¡ános, akinek városában 48 ezer 
333-an élnek. Piri havi bruttó fi-
zetése 424 ezer 200, míg Lázáré 
493 ezer 500 forint. Igaz, hogy a 

P O L G Á R M E S T E R I F I Z E T É S E K 
A szegedi térség településein 

Település és polgármester 
havi 

bruttó 
illetmény 

költség-
térítés 

lakosság 
száma (fő) 

ALGYŐ, Piri József 4 2 4 200 1 0 6 050 5400 

ÁSOTTHALOM, Petró Ferenc 350 000 7 6 320 4 2 0 0 

BAKS, Balogh Lajosné 380 000 1 0 5 000 2 4 3 0 

BORDÁNY, Balogh Ferenc 360 000 1 0 0 000 3 2 0 0 

DESZK, Simicz József 430 000 1 0 8 000 3400 

DOMASZÉK, Börcsök Lajos 4 2 4 000 1 0 6 000 3400 

FORRÁSKÚT, Fodor Imre 301 000 60 360 2 1 6 0 

ÓPUSZTASZER, Makra József 2 1 0 000 
(nem főállású) 

alkalmanként 2 2 5 4 

ÖTTÖMÖS. Bata Ferenc 284 000 - 8 2 4 

PUSZTAMÉRGES, Papp Sándor 330 000 66 000 1 2 1 4 

PUSZTASZER, Kertész László 2 9 7 500 59 500 1 6 4 0 

RÖSZKE, Magyari László 404 000 8 0 800 3500 

SÁNDORFALVA, Darázs Sándor 386 1 0 0 7 7 2 2 0 8 1 7 1 

SZATYMAZ, Gyömbér László 386 1 0 0 1 1 5 830 4 5 8 6 

TISZASZIGET, Bodó Imre 3 1 5 000 alkalmanként 1 8 0 0 

ÚJSZENTIVÁN, Talpai János 360 000 9 0 000 5400 

ZÁKÁNYSZÉK, Kovács József 381 200 7 6 2 4 0 2 8 0 0 

ZSOMBÓ, Faragó M. Vilmos 4 3 7 500 1 3 1 250 3 4 0 0 

Forrás: DM DM-grafika 

vásárhelyi polgármester havi 
148 ezer forint költségátalányt 
kap, az algyői 106 ezer 50 forin-
tot. 

A települések egy részén már 
döntött a képviselő-testület az 
idei fizetésemelésekről. Emelke-
dett az algyői, az ásotthalmi, a 
baksi, a domaszéki és az újszen-
tiváni polgármester fizetése. Ter-
vezik az emelést - de a mértékről 
még nem tárgyaltak - Bordány-
ban, Pusztaszeren és Opuszta-
szeren. Ez utóbbi településen a 
polgármester nem főállásban lát-

ja el a teendőket. Makra józsef 
tiszteletdíja jelenleg havi bruttó 
210 ezer forint. Költségtérítési 
átalánydíjat nem vesz igénybe, 
de ha saját gépkocsival utazik, a 
hivatalos kilométerdíjat fizeti ki 
neki az önkormányzat. A tisza-
szigeti polgármester, Bodó Imre 
és az Öttömöst irányító Bata Fe-
renc sem kap rendszeres havi 
költségtérítést. Ezt a támogatást 
egyébként benzinre, telefonálás-
ra, reprezentációra, szállásdíjra 
fordíthatják a polgármesterek. 

NYEMCSOKÉVA 

Hányan 
maradnak 
az utcán? 
Az ország több nagyvárosában 
Magyarországon első alkalom-
mal tartanak hajléktalan „nép-
számlálást" február 3-ától. Ön-
kéntesek és a lakosság segít-
ségét is várják. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Most először próbálják kideríte-
ni a hajléktalanokkal foglalkozó 
szervezetek, hányan élnek fedél 
nélkül: megszámolják a hajlék-
talanokat az ország nagyobb vá-
rosaiban. A programot a Február 
Harmadika Munkacsoport kez-
deményezte, amely 1999 óta ké-
szít évente február 3-án szocioló-
giai felmérést a Budapesten élő 
hajléktalan emberek körében. 
Idén több nagyváros mellett Sze-
ged is bekapcsolódott a program-
ba. 

Papp Istvánná, a szegedi Hu-
mán Szolgáltató Központ igaz-
gatója elmondta, a városban 
munkatársai végzik a számlá-
lást. 

- Az elmúlt napokban a nagy 
hideg miatt teh ház van az intéz-
ményeinkben, azt reméljük, 
hogy kevesen maradtak az utcán. 
Ezzel együtt szeretnénk megtud-
ni, pontosan hányan. 

Az igazgatónő kéri a lakosság 
segítségét is. Ha valakinek tudo-
mása van arról, hogy lakása kör-
nyékén hajléktalanok élnek 
akár pincében, akár elhagyott 
épületben, közterületen, hívja 
fel a hajléktalanellátást nyújtó 
intézményeket. A fedél nélkül 
élők nevét nem kell megkérdez-
ni, a szakemberek csak arra kí-
váncsiak, hányan laknak az 
adott helyen, milyen az egészsé-
gi állapotuk, és hány évesek le-
hetnek. Szegeden a Bajai úti 
hajléktalanszálló telefonszá-
mán (62/465-702), valamint az 
Acél utcai népkonyha telefon-
számán (62/471-478) tehetnek 
bejelentést. 

A szakemberek azt remélik, a 
hajléktalanok számának pon-
tos ismeretében jobban meg 
tudják majd szervezni az ellá-
tásukat . 

Nyertes pályázatok Deszken 

Uj egészségház épül, szépül a falu 
Forródrót négy Csongrád megyei könyvtárból 

Makón is működik 
az uniós telefon Megújul az egészségház, épül a 

csatornahálózat, parkosítják a 
közterületeket. Deszken össze-
sen hatvanmillió forintért fej-
lesztenek. 

A régi, Tempfli téri orvosi rende-
lő helyett új egészségház épül 
Deszken, a régi épülettől néhány 
méterre. A 40 millió forintos be-
ruházás 75 százalékát az önkor-
mányzat, a fennmaradó részt dr. 
Tóth Eszter háziorvos állja. 

- A jelenlegi épület olyan rossz 
állapotban van, hogy nem érdemes 
felújítani. Az ingatlant az önkor-
mányzat eladta - mondta Simicz 
józsef polgármester. - Az új épület-
ben helyet kap az orvosi rendelő, 
valamint a védőnői szolgálat. 

Az egészségház megfelel majd 
az uniós előírásoknak, így példá-
ul akadálymentes feljárót is ki-
alakítanak az épület bejáratánál. 
A tervek szerint június 30-án ad-
ják át az új épületet, amelynek 
kivitelezője a meghívásos közbe-
szerzési eljárás nyertese, a szege-
di Dombi és Társa Kft. 

A másik beruházás a község 
szépítését célozza meg. Pályáza-
ton 20 millió forint támogatást 
nyert hozzá az önkormányzat. 
Az összeget a közterek parkosítá-
sára, információs és útjelző táb-
lák elhelyezésére, csatornaháló-
zat-építésre, valamint pihenőpa-
dok kihelyezésére fordítják. 

A főtéren a 120 éves művelő-
dési ház épülete az utolsó romos 
építmény. Ennek egyik részét fel-
újítják, és egy új épületszárnyat 
toldanak hozzá. Az új civil ház-

ban a tervek szerint helyet kap-
nak a társadalmi szervezetek, a 
nyugdíjasklub, a gyermekjóléti 
szolgálat és a falusi turizmust se-
gítő szerveződések. Az intéz-

mény informatikai és informáci-
ós központként is működik 
majd: teleházi szolgáltatásokat 
nyújt a község vállalkozóinak. A 
régi épület korszerűsítése és az új 

szárny megépítése mintegy 80 
millió forintba kerül, az önkor-
mányzat ehhez is pályázati pénzt 
remél. 

NY. É. 

Tíz település - köztük négy 
Csongrád megyei - könyvtára 
kapott a napokban a Minisz-
terelnöki Hivataltól egy-egy te-
lefonkészüléket, melyről egy 
gombnyomással elérhető az 
uniós információszolgálat. Ma-
kón eddig egy ember vette 
igénybe az ú j szolgáltatást. 

A program a Miniszterelnöki Hi-
vatal „Rólunk szólunk" informá-
ciós kampányának része. Ennek 
keretében az EU-kommunikáci-
óval foglalkozó közkönyvtárak és 
a megyei könyvtárak telefonké-
szüléket kapnak, amelyen egy 
gombnyomással hívható az úgy-
nevezett EU-vonal. A cél az, 
hogy a kistelepülések szellemi 
központjai, a könyvtárak is biz-
tosíthassák a látogatóknak az 
EU-vonalhoz való közvetlen 
hozzáférést. Most tíz település -
köztük Algyő, Balástya, Csong-
rád és Makó - könyvtára kapott 
uniós telefont, a közeljövőben 
azonban további ötven-hatvan 
jut még hozzá. 

Az információs szolgáltatás 
egyébként több mint egy éve mű-
ködik: a telefonvonal túloldalán 
ülő munkatárs az unióval kap-
csolatos, mindennapi életet érin-
tő kérdésekre igyekszik válaszol-
ni lehetőleg azonnal, de legké-
sőbb három napon belül, esetleg 
levélben, faxon vagy e-mailben. 
A szolgálat egyébként bármelyik 
másik telefonról is hívható, még-
hozzá ingyenesen, a (80) 

Az uniós telefont a könyvtár 
nyitvatartási idejében bárki 
igénybe veheti fotó: Szabó Imre 

38-2004-es számon. A könyvtá-
rakban a nyitvatartási időben, 
természetesen szintén ingyen le-
het hívni az EU-forródrótot. 

Torma Ottótól, az európai kü-
lön gyűjteményt kezelő könyvtá-
rostól megtudtuk: a telefont 
szűk egy héttel ezelőtti felszere-
lése óta egy ember vette igénybe. 
O arra volt kíváncsi, hogy két-
ütemű autóját meddig használ-
hatja még, illetve miként szerez-
het be hozzá katalizátort. Az uni-
ós kollekció Makón egyébként 
több mint kétszáz könyvből, jó 
néhány videokazettából és 
CD-romból áll, többségüket pá-
lyázati úton szerezte be a könyv-
tár. 

SZ. I. M . 
A Ttmpfli téri rendelő helyett ú j egészségház épül. Dr. Tóth Eszter háziorvos hozzájárul a 
k ö l t s é g e k h e z Fotó: Karnok Csaba 
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