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KÖRKÉP 

ALGYŐ. A faluházban ma 
délután 1 és 3 óra között a 
Településtisztasági Kht. 
munkatársa, Csókási Ágnes 
számlázási előadó tart 
fogadóórát. 
- Este 6 órától mutatkozik be A 
jövő idő - gyevi.hu című 
internetes újság, amelyet az 
Algyőért Közszolgálati Egyesület 
alapított. A bemutató 
házigazdája Gonda János elnök. 
- A faluház szervezésében 
különbusz indul május 22-én a 
kiskunmajsai gyógy- és 
termálfürdőbe, ahol új 
gyógyászati szolgáltatásokat is 
igényelhetnek az algyőiek. 
Jelentkezni, az árakról és 
kedvezményekről felvilágosítást 
kérni a 62/517-173-as 
telefonszámon lehet, vagy 
személycsen a faluházban 
munkanapokon 10 és 18 óra 
között Lázár Nóránál lehet. 

KISTELEK. A képviselő-testület 
ma délután 5 órától tartja ülését 
a rendezvényházban. 
Módosítják a 2005. évi 
költségvetést, elfogadják a 
tavalyi év zárszámadását. A helyi 
önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata után tájékoztató 
hangzik el a tavalyi 
gyermekvédelmi feladatokról. 

MÓRAHALOM. A Magyar 
Tudományos Akadémia 
Társadalomkutató 
Központjának szervezésében 
Párbeszéd a vidékért címmel 
mozgalom indult Glatz Ferenc 
akadémikus felhívására. 
Mórahalmon ma fél 12-től az 
Aranyszöm Rendezvényházban 
tartják a soron következő vidéki 
fórumot, amelyre várják a 
vidéket értő és szerető lakosokat, 
mindazokat, akik aktívan részt 
kívánnak venni a vidék 
fejlesztésében. 

PUSZTASZER. Pusztaszer 
község képviselő-testülete, a 
Pusztaszer Községért 
Közalapítvány, a Dr. Csizmazia 
György Alapítvány és a Szeged 
Filmművészetéért Egyesület 
kulturális konzorcium 
Csizmazia György, a kiváló 
ornitológus, természetvédő és 
tanár emlékére pályázatot hirdet 
amatőr és professzionális 
filmkészítők számára. A 
konzorcium az alábbi négy 
kategóriába várja a nevezéseket: 
1. Növények és állatok élete, 2. 
Kárpát-medence tájai, 3. A négy 
őselem (tűz, víz, föld, levegő), 4. 
Kalandsportok. Nevezési 
határidő: 2005. július 15. A 
2005. augusztus 19. és 21. 
között Pusztaszeren 
megrendezésre kerülő 
versenyben értékeli a zsűri a 
beérkezett pályaműveket. 
Bővebb felvilágosítás Csabai 
Ferenc projektmenedzsernél, a 
06/70-267-96-84-es 
telefonszámon, vagy a 
csabaif(a)netpos ta.net 
elektronikus címen kapható. 

ZÁKÁNYSZÉK. A 
képviselő- testület legutóbbi ülésén 
módosította a helyi szociális 
rendeletet. 2005. június 1 -jétől 
hatályon kívül helyezte a 
méltányossági ápolási díj 
megállapítására vonatkozó 
rendelkezéseket. Normatív ápolási 
díjra továbbra is jogosult az, aki 
önmaga ellátására képtelen, 
állandó és tartósan súlyosan 
fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 
év alatti személy gondozását, 
ápolását végzi. A képviselők 
határozatot fogadtak a 2005. évi 
költségvetésben szereplő - az 
összes intézményt érintő -
személyi és dologi kiadások, 
fejlesztések, és egyéb kiadások 
megtakarítására, ami 
összességében 33 millió 373 ezer 
forint. 

MAKÓ. Táncművészeti gálát 
rendeznek holnap délután 5 
órától a Hagymaházban. A 
műsorban fellép a Belvárosi 
Általános Iskola balett tagozata 
és a Szegedi Nemzeti Színház 
tánckara. 

Szabó Gábor: Az én Nagy Könyvem 

Jótékony derű 
és szomorúság 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb köny-
vükről. Szabó Gábor, a Szegedi Tudomány-
egyetem rektora Mihail Bulgakov A Mester 
és Margarita című regényéről beszél. 

„Még jóval a rendszerváltás előtt akadt kezembe Bulgakov A 
Mester és Margarita című regénye. Az embertelen szabályköve-
tés rendszerén negyven év tapasztalata után a könyvet olvasva 
tudtam először nevetni. Nevetésembe azonban szomorúság ve-
gyült. A nevetségesség is, de a szabálykövetés is változhatatlan-
nak tűnt. Hasonlóan embertelen, és hasonlóan aljas eszközök-
kel működtetett, de legalább nem kicsinyes rendszer tárult fel 
előttem a könyv történeti fejezeteiből. Szórakoztatott, ahogy az 
idősíkok váltakoztak. 

Másodszor azért vettem kezembe a könyvet, hogy ezeknek jár-
jak utána. Nem fejtettem meg az író titkát akkor sem, és azóta 
sem. Az emlékeimben egymástól élesen elkülönülő két cselek-
ményszál számomra egységes egésszé, mi több rendszerré si-
mult össze. A silányulás rendszerévé. Lényegtelenné vált, ami az 

első olvasáskor felboríthatta 
ezek finom egyensúlyát. A sza-
bályok léte, amelyen, és ame-
lyek érvényességén akkoriban 
csak a könyvet olvasva tudtam 
még nevetni. Szabályok ma is 
vannak. Jobbak, mert jóval ke-
vésbé embertelenek, mint ami-
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aztán ma is tanulságos, gondol-
kodtató könyvnek tartom, és jó 
szívvel ajánlom mindazoknak, 
akik válaszokat keresnek a mai 
bonyolult embervilág történé-
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Az elszaporodott galambok vonzzák a belvárosba a ragadozót 

Nyestinvázió Szegeden 

A nyesthez hasonló vadászgörényt sokan házi kedvencként tar t ják Fotó: Miskolczi Róbert 

Szegeden manapság egyre gyakrabban látni nyestet. A macska 
nagyságú ragadozó elvadult házigalambokra vadászik éjszakán-
ként. Az állat olykor befurakszik az autók motorterébe, ahol 
tönkreteszi az elektromos vezetékeket. 

Egyre gyakrabban fordulnak elő 
nyestek Szegeden. A ragadozók 
még a belvárosba is bemerész-
kednek. A felületes szemlélő ál-
talában macskának véli, ha egy-
általán találkozik vele. De ritka 
az ilyen találkozás, aminek első-
sorban az az oka, hogy a nyest éj-
jel jár. Késő este olykor látni az 
úttesten, az autók és a villamo-
sok fénysugarában villámsebe-
sen menekülő állatot. 

A ragadozó általában tetőről 
tetőre, padlásról padlásra ván-
dorol, és - anélkül, hogy ennek 
tudatában lennénk - nagy segít-
ségére van a városnak az ürülé-
kükkel szennyező, elvadult há-
zigalambok gyérítésében. A há-

zak legfölső emeletén lakók 
sokszor nem tudják elképzelni, 
mi lehet a padlásról éjszakán-
ként lehallatszó, titokzatos dü-
börgés. Betörőre gyanakodnak, 
vagy szellemjárásra, pedig csak 
a nyestek hancúroznak a padlá-
son. 

- Épp az elszaporodott galamb-
állomány volt az a táplálékbázis, 
amelynek jelenlétét a nyest ész-
revette - mondja Veprik Róbert, a 
Szegedi Vadaspark gyűjtemény-
felügyelője. A ragadozó persze 
sohasem hasznosíthatná az elva-
dult házigalambok sokasága biz-
tosította táplálkozási lehetősé-
get, ha nem lenne úgynevezett 
„kultúrakövető", az emberi je-

lenléttől nem különösebben tar-
tó állatfaj. Sokáig csak kistelepü-
léseken élt az ember közelében -
falusi gazdák elsősorban rá gon-
dolva riglizik be különös alapos-
sággal alkonyatkor a tyúkólat, il-
letve a galambpadlást, s torla-
szolnak el téglák támasztotta 
deszkákkal minden, a baromfiak 
megközelítését lehetővé tevő 
rést. De jó néhány éve igazi, ur-
banizált állattá vált, Budapest 
belvárosában éppúgy jelen van, 
mint Szegeden. 

- Nálunk az új szegedi ligetben 
észlelték az első példányokat, 
ahová a Tisza hullámteréből ju-
tott - mondja Veprik Róbert. Kü-
lönös szokása a nyestnek, hogy 
olykor befurakszik az autók mo-
torterébe, és ott összekuszálja, 
tönkreteszi az elektromos veze-
tékeket. 

F.CS. 

Segítség Óteleknek 
MUNKATÁRSUNKRÓL 

Hatvanöt fős műszaki kontingens érkezett a kö-
zelmúltban az áradás sújtotta romániai Otelekre. 
A román kormány kérésre, a magyar kormány jó-
váhagyásával az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság (Atikövizig) 16 
nagyteljesítményű szivattyúját, 600 méter cső-
szerelvényt, motorcsónakokat, áram- és légfej-

lesztő készüléket, sátrakat szállítottak az elön-
tött településre. Dobi László, az Atikövizig igaz-
gatója elmondta: 30 ezer hektáron egy-másfél 
méter magasan áll a víz, ezért ezt a 300 millió 
köbméter vizet lehetetlen átszivattyúzni. Ezért 
amint a vízállás lehetővé teszi - csakúgy mint az 
1879-es szegedi nagyárvíz idején - a töltések át-
vágásával vezetik vissza a víz nagy részét a folyó-
ba, majd a maradékot átszivattyúzzák. 

Cambridge-iek 
testvérvárosi vizitje 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Testvérvárosi látogatáson Szege-
den járt az angol Cambridge vá-
ros küldöttsége, Robert Dryden 
polgármester vezetésével. Prog-
ramjuk során megnézték az 
Opusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkot, jártak a biológiai 
kutatóközpontban és a Somo-
gyi-könyvtárban, találkoztak a 
Szeged-Cambridge Egyesület 
tagjaival. Botka László polgár-
mester kedden fogadta a camb-
ridge-i vendégeket. A megbeszé-
lés résztvevői szerint kölcsönö-

sen hasznos lenne a városfejlesz-
tési szakemberek cseréje. Camb-
ridge Szegedhez hasonló gondok-
kal küzd: megoldást kell találni-
uk a parkolás, a környezetbarát 
tömegközlekedés, a kerékpár-
utak, a magas házak elszaporo-
dásának problémáira. Szoro-
sabbra fűzi a két város kapcsola-
tát, hogy Szegedet meghívták a 
cambridge-i Strawberry-fair (tü-
körfordításban: Epervásár) ren-
dezvényre, annak viszonzása-
ként, hogy korábban az angol 
testvérváros is bemutatkozott a 
szegedi hídi vásáron. 

Túri Kis Árpád szerint a városházi tempó lassú 

Kétdiplomás postása van Csongrádnak 
Túri Kis Árpád heteken belül megszerzi második diplomáját, mégsem lát esélyt rá, 
hogy művelődésszervezőként vagy számítástechnika tanárként el tud helyezkedni 
Csongrádon. A harminckét éves postás tíz esztendeje kézbesít leveleket, de csak 
mostanság fordult meg a fejében, hogy az ország másik végébe is elmenne egy 
kecsegtető ajánlat kedvéért. 

Elképzelhető, hogy még egy jogi vagy egy 
államigazgatási diplomával kiegészítem 
az eddigi felhozatalt - veti föl ötletként 
Túri Kis Árpád, aki tíz éve dolgozik pos-
tásként Csongrádon. A harminckét éves 
fiatalember eredeti szakmája szerint 
erősáramú technikus, de ezen a területen 
nem dolgozott, mivel a család szorult 
anyagi helyzete miatt már a középiskola 
elvégzése u tán találnia kellett valamiféle 
kereseti lehetőséget. A levelek kézbesíté-
se mellett 2002-ben elvégezte a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola mű-
velődésszervező szakát, idén pedig 
ugyanott kap számítástechnika tanári 
diplomát. Egyiket sem pusztán a papír 
megszerzése miatt választotta: a rendez-
vényszervezésben szert tett némi tapasz-
talatra, a számítástechnikáról pedig azt 
gondolta, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
területen jártas emberek számára az in-
formatika világa tágabb teret biztosít. 

- Hiába próbálkoztam sokfelé, nem jöt-
tek be a számításaim, maradtam tehát a 
helyemen. Egy régi kollégám nálam bát-
rabb volt, ő kertészmérnök diplomával a 
tarsolyában otthagyta a postát, elképze-
léseit azonban nem tudta megvalósítani, 

jelenleg munkanélkül i - hoz egy példát a 
csongrádi útkeresésre. - Vidéken is meg-
pályáztam különböző állásokat, de sehol 
sem fogadtak tárt karokkal, úgyhogy 
most már ott tartok, szívesen elmennék 
akár az ország másik végébe is egy ke-
csegtető ajánlat kedvéért - véli Árpi, aki 
tud is olyan magyarországi régióról, ahol 
munkaerőhiánnyal küzdenek a munka-
adók. - Csongrádról a friss diplomások 
több mint kilencven százaléka elmegy, 
ráadásul a szakmunkások sincsenek 
irigylésre méltó helyzetben. Az én fizeté-
sem sem elegendő a normális megélhe-
téshez, ezért kénytelen vagyok magán-
órákat adni diákoknak - teszi hozzá. 

- Az itteni döntéshozók arra várnak, 
hogy jön egy multi, és megváltja a vilá-
got, holott erről már régen lekéstünk. Ki-
sebb cégeket kellene az ipari parkba tele-
píteni, amelyek 20-30 munkahely meg-
teremtésével oldanák ezt a reménytelen-
nek tűnő helyzetet. Ehhez azonban a vá-
rosházi hozzáálláson kellene változtatni, 
mert az itt megszokott tempó nem ver-
senyképes a mai világban - szögezte le a 
t a n u l t p o s t á s . Á r p i e d d i g h a l o g a t t a a k ö l t ö z k ö d é s t , m o s t m á r l a k ó h e l y e t i s v á l t a n a egy jó á l -
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