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Januárban elkez-
dődött Újszent-
iván legújabb kö-
zösségi terének 
építése.

A Szegedi Kistérség 12 telepü-
lésének polgármestere értékel-
te a tavalyi év eredményeit, 
beszélt a 2014-es tervekről, 
elképzelésekről és a legújabb  
fejlesztésekről.

Erdélyben barangoltak, főz-
tek, ismerkedtek a Hansági 
Ferenc Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Szakiskola 
és Szakközépiskola diákjai.

Látogatóközpont  
Újszentivánon

kistérségi 
poLgármesterek

évértékeLője

erdéLyben jártak
a Hanságisok

Milyen volt a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása tavalyi éve? 
A Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása (továbbiakban: kis-
térség) 2013-as költségvetése – 
amely mintegy 5 milliárd forint 
volt – csökkent 2012-höz képest, 
mert tavaly január elsejétől ál-
lamosították az iskolákat, így a 
pedagógusok bérköltsége kike-
rült a büdzséből. A kistérség ko-

rábban 7 iskolának 

volt egyszerre a fenntartója és 
működtetője: a szegedi Weöres 
Sándor, a szőregi Kossuth Lajos, 
a sándorfalvi Pallavicini Sán-
dor, a deszki Zoltánfy István és 
a szatymazi általános iskolának, 
valamint a szegedi Eötvös József 
gimnáziumnak és a Sólyom utcai 
speciális oktatási-nevelési 
intézménynek.

Mi vá ltozot t 
ezen a téren 
tavaly?

Mind a 7 iskola az állami Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásába került, de 
a sándorfalvi, deszki és szatymazi 
általános iskolát 
továbbra 
is a 

A polgármester az új vonal 
avatóján utalt arra, hogy a tavaly 
lezárult hétéves európai uniós 
fejlesztési ciklusban több mint 
280 milliárd forintnyi uniós forrás 
érkezett Szegedre – ezzel a Tisza-
parti város messze lekörözte a 
többi hazai nagyvárost.

A városvezető szólt arról is, 
hogy egy modern, gyarapodó, 
növekvő lakosságú európai város 
számára a legnagyobb kihívás, 
hogy kényelmes, gyors, a változó 
igényeknek megfelelő közösségi 
közlekedés álljon rendelkezésre. 

Ezért indított a városvezetés né-
hány évvel ezelőtt egy több mint 
30 milliárd forintos európai uniós 
fejlesztési programot a szegedi 
elektromos tömegközlekedésben. 

Szabó Sándor, a polgármesteri 
kabinetiroda vezetője elmond-
ta, az elmúlt években megújult 
a villamos sínhálózat, bővült a 
trolihálózat, új villamosflottát 
vásárolt a város, decemberben 
pedig ünnepélyesen is birtokba 
vehették a szegediek az új, 10-es 
trolivonalat és köszönthettek egy 

2014-ben tovább folytatódik az önkormányzatok 
kifosztása – mondta Botka László. Szeged polgár-
mesterét a megyeszékhely költségvetéséről, a város 
és az ország jövőjéről kérdeztük. 

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fontosnak tartja a fenntartásában és 
működtetésében lévő intézmények energetikai korszerűsítését – nyilatkozta 
lapunknak Ratkai Imre. A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával az elmúlt évről és a jövőbeli 
tervekről beszélgettünk.  

Botka László polgármester indította ünnepélyesen útjára december 20-án Sze-
ged új trolibuszvonalát, a 10-es járatot. A tarjáni Víztorony térről a klinikákig 
közlekedő új járat mellé karácsonyi ajándékot is kaptak a szegediek: munkába 
állt a város új trolibusz-flottájának első járműve. Február elejéig összesen  
6 darab „Piroska” érkezik még.

Idősebb Gyuris László már 
több mint negyven éve a 
közélet motorja Zsombón. 
Lapunknak elmondta: szá-
mára az jelent örömet, ha 
másoknak örömet tud sze-
rezni. Az emberek szerete-
téből nyeri az energiát, és 
jóllehet a napokban ünne-
pelte 66. születésnapját, 
nem érzi magát fáradtnak, 
idősnek. Munkája elisme-
réseként díszpolgári cím-
mel tüntette ki a zsombói 
képviselő-testület idősebb 
Gyuris Lászlót.

Portré

gyuris László:
Az emberek szereteté-
ből nyerem az energiát 

Interjú

Interjú Fejlesztések Szegeden

Botka László:
FoLytatódik az
önkormányzatok

kiFosztása

Ratkai Imre: 
Olcsóbb és hatékOnyabb, hOgy
együtt végezzük a munkát

Elindult a 10-Es vonal,
sOrra jönnek az új trOlik

 Folytatás a 2. oldalon

 Folytatás a 3. oldalon

 Folytatás az 6. oldalon

 Folytatás a 2. oldalon



– A többi településhez hason-
lóan Szeged költségvetése is 
most készül, hiszen csak tavaly 
év végén fogadta el a központi 
költségvetési törvényt a parla-
ment. Az látszik, amit már tavaly 
is elmondtam a parlamentben 
a költségvetési vitában, hogy 
2014-ben folytatódik az önkor-
mányzatok, települések teljes 
kifosztása. Lényegesen több be-
vételt, forrást von el a kormány 
az önkormányzatoktól, mint 
amennyibe az államosított fel-
adatok kerülnek, és mint ameny-
nyi tehertől megszabadulnak a 
települések az úgynevezett adós-
ságkonszolidáció miatt – mondta 
Botka László.

FELháBoríTó KorMány-
ZATI KoMMunIKácIó 

–  S z e ge d k öl t s é g v et é s e 
2010-ben 70 milliárd forint fö-
lött volt, idén alig több mint 32 
milliárd forintos költségvetés-
sel számolunk. És még ezzel is a 
jobb helyzetű települések között 
vagyunk az országban, hiszen 
a több mint 10 milliárd forintos 
helyi adó mértéke nem csökkent. 
Ez azt mutatja, hogy a gazdasági 
válság ellenére Szeged gazdasá-
ga – az építmény-, iparűzési-, és 
idegenforgalmi adó tekintetében 

– viszonylag stabil. Felháborító és 
mérhetetlenül igazságtalan az a 
kormányzati kommunikáció, ami 
arról szól, hogy megmentették az 
önkormányzatokat. hadd mond-
jak csak egy számot az adósság-
konszolidációról: 2010-ben a több 
mint 70 milliárd forintos költ-
ségvetésünkből alig több mint 
1 milliárd forint volt az adósság-
szolgálat. Ennyit fizettünk egy 
évben a hiteleink tőke- és kamat-
törlesztésére. Ez olyan, mintha 
valakinek a 70 ezer forint jövedel-
méből ezer forintot kellett volna 
fizetnie a banknak. Szeged város 
hitelei árfolyam-garanciával és 
kamattámogatással támogatott 
fejlesztési hitelek voltak. Most 32 
milliárd forintra csökkentették a 
költségvetésünket, s ha minden 
igaz, elviszik a hiteleinket, de ez 
olyan megmentés, minthogyha 
egy devizahitelest úgy mente-
nének meg az adósságcsapdából, 
hogy elveszik a hitelét, de elveszik 
a jövedelme kétharmadát is. Úgy 
vélem, mindenki világosan látja, 
hogy a kormány úgy mentette 
meg az önkormányzatokat, mint 
ahogy megmentette a magány-
nyugdíj-pénztári vagy a taka-
rékszövetkezeti tagokat, akiknek 
elvette a vagyonát, bevételeit. Ez 
konkrétan azt jelenti, hogy mind 
Szegeden, mind a környező te-

lepüléseken, de mindenütt az 
országban a megmaradt önkor-
mányzati feladatokra – szociális 
ellátásra, óvodára, bölcsődére, 
település-üzemeltetésre és fej-
lesztésre – kevesebb pénz ma-
radt, mint amennyi korábban volt. 
Szeged költségvetését ugyanúgy, 
mint ahogy az elmúlt tíz évben, 
hiány nélkül, rendkívül szigorú 
gazdálkodással tervezzük.

DInAMIKuS vároSFEJLESZ-
TÉS SZEgEDEn

– A sok rossz mellett egy jó dol-
got tudok elmondani: az elmúlt 
egy-két évben megalapoztuk a 
városban azt a fejlesztéspolitikát, 
ami azt tűzi ki célul, hogy a 2014 
januárjában indult új, 7 éves eu-
rópai uniós fejlesztési ciklusban 
ugyanúgy Szeged legyen a legsi-
keresebb magyarországi város, 
mint ahogy ez volt az elmúlt hét 
évben, amikor a magyar nagy-
városok közül Szeged nyerte el a 
legtöbb uniós fejlesztési forrást. 
Elkészültek a programjaink, a 
terveink, megkötöttük a stratégiai 
szövetséget a Szegedi Tudomány-
egyetemmel, valamint a város 
meghatározó szervezeteivel és 
intézményeivel. A büdzsé össze-
állításánál a költségvetési szigor 
mellett arra törekszünk, hogy a 
beruházásainkhoz, fejlesztése-

inkhez szükséges önrész rendel-
kezésre álljon. vallom, egy város 
soha nincs kész, egy város két 
dolgot tehet: vagy folyamatosan 
fejlődik, vagy lemarad. Értelem-
szerűen mi azt képviseljük, hogy 
az a dinamikus városfejlesztés, 
ami az elmúlt években jellemezte 
Szegedet, tovább tudjon folyta-
tódni.

JÚnIuSra KIDurran 
A FIDESZ LuFI

– 2014-ben a politika fogja 
uralni Magyarországot, hiszen 
három választás lesz egymás után, 
pedig lehetett volna másképpen 
is. Az európai parlamenti válasz-
tásokat – amit május 25-én kell 
megrendezni – lehetett volna a 
magyar parlamenti választások-
kal együtt tartani, de a Fidesz 
úgy döntött, előrehozza április 
6-ára az országgyűlési választá-
sokat. Ezzel több mint 5 milliárd 
forint plusz költséget okozott az 
országnak. Ennyivel kerül töb-
be, hogy nem egyszerre, hanem 
külön-külön van a két választás. 
Ennek egyetlen politikai oka van: 
a rezsicsökkentés és a 2014-es, 
megalapozatlan költség vetés 
miatt jogosan félnek attól, hogy 
már májusra, júniusra kidurran 
a lufi, kiderül, hogy ez az egész 
blöff. Ezért tartották fontosnak, 

hogy minél hamarabb túlessenek 
a parlamenti választásokon. Fel-
háborító az is, hogy az adófizetők 
több milliárd forintjából hirdetik 
úton-útfélen, hogy Magyarország 
jobban teljesít. ha megnézzük a 
makrogazdasági adatokat, lát-
hatjuk, minden romlott 2010-hez 
képest. A magyar családok döntő 
többsége egyértelműen rosszab-
bul él, mint négy évvel ezelőtt. Az 
önkormányzatok pedig, amelyek 
utolsó védőhálóként korábban ott 
álltak a szociális ellátórendszer-
rel, segélyezéssel, támogatással, 
elvesztették az eszközeiket. A 
legbeszédesebb szám: 2010-hez 

képest felére csökkentették az 
önkormányzatok szociális se-
gélyezésre fordítható költségve-
tési támogatását. Az elhibázott 
fideszes gazdaságpolitika miatt 
sokkal több családnak kellene 
átmenetileg vagy tartósan támo-
gatást, segítséget nyújtanunk, de 
csak fele annyinak tudunk. Eb-
ben is megjelenik az a fideszes 
társadalompolitika, ami megha-
tározta a kormány politikáját az 
elmúlt négy évben, hogy annak 
adnak többet, akinek magasabb 
a jövedelme, és attól vesznek el, 
aki rászorulna a közösség támo-
gatására. 

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról
kistérség működteti. A másik 4 
intézmény is állami fenntartásba 
került, de azokat Szeged városa 
működteti. Ezzel a kistérség 
összdolgozói létszáma több mint 
1000 főről 778-ra csökkent.

hogyan alakult a kistérséghez 
tartozó bölcsődék és óvodák 
sorsa? 
A bölcsődék és óvodák, vala-

mint az orvosi ügyeletek működ-
tetését továbbra is a kistérség látja 
el. Domaszéken, Szatymazon és 
Újszentivánon bölcsődét, Desz-
ken, Sándorfalván, Szatymazon 
és Újszentivánon pedig óvodát 
működtetünk. Az orvosi ügyeletet 

a szegedi kistérséghez tartozó 12 
településen – Algyő, Deszk, Dóc, 
Domaszék, Kübekháza, röszke, 
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, 
Tiszasziget, Újszentiván és Zsom-
bó –, valamint két, a rendszerhez 
csatlakozott községben, Bordány-
ban és Forráskúton működtetjük. 
Továbbra is a kistérség működteti 
a szociális ellátórendszert – szo-
ciális étkeztetés, házi gondozás, 
gyermekjóléti szolgálat, idősek 
klubja, nappali foglalkoztató stb. 
– a kistelepüléseken. A kistérség 
üzemelteti Szegeden a gyermekek 
és családok átmeneti otthonát, az 
idősek bentlakásos intézményét 
a Kálvária sugárúton, az Acél ut-

cában és az Alsó kikötő soron, 
valamint a hajléktalanokat ellátó 
rendszert.

Milyen beruházásokat, fej-
lesztéseket valósított meg a 
kistérség 2013-ban?
hangsúlyos elem volt tavaly a 

közösségi közlekedés fejlesztése. 
Szegeden és kilenc településen 
320 millió forintból összesen 122 
autóbusz-megállót újítottunk fel, 
illetve építettünk. A buszöblök és 
járdaszigetek mellett fedett várók 
és kerékpártárolók készültek, va-
lamint napelemeket is felszerel-
tünk energiatakarékossági célból. 
Tiszaszigeten 49 millió forintból 
elkészült a szociális feladatokat 
ellátó intézményegység épülete, 
melyet hamarosan átadunk. Itt 
a szociálisan rászoruló embere-
ket látják majd el. Szatymazon 
tavasszal adjuk át a 201 millió 
forintból felépült szenvedélybe-
tegek rehabilitációs központját. 
Sándorfalván 143 millió forintos 
beruházásban korszerűsítettük 
és három új foglalkoztatóval, 
csoportszobával bővítettük a 
régi óvodát, amely a mellette lé-
vő iskolával alkot majd modern 

intézményrendszert. A felújított 
óvodát februárban adjuk át. Egy 
90 millió forintos programban az 
óvónők és dajkák kötelező tovább-
képzést finanszíroztuk, de ebből 
a pénzből jutott a kistérség fenn-
tartásában működő óvodáknak is 
udvari eszközökre és játékokra. 
Összesen tehát a továbbképzésre 
fordított pénzzel együtt több mint 
800 millió forintos fejlesztés volt 
tavaly a kistérség településein a 
kistérség beruházásában.

Milyen terveik vannak az idei 
évre és hosszabb távra?
A fő célunk idén is a szociális 

ellátórendszer hatékony működ-
tetése. Most készül a kistérség 
2014-es költségvetése, mert a 
központi büdzsét csak decem-
berben hagyták jóvá. Indulás-
kor 5,2 milliárd forint főösszegű 
költségvetéssel számolunk. A 
központi büdzsé többletforráso-
kat biztosít a szociális feladatok 
ellátására. A költségvetési törvény 
10-50 százalékkal több normatí-
vát ad bizonyos feladatokra. Ezzel 
számításunk szerint 200 millió 
forinttal több bevétel érkezik a 
rendszerbe. Ennyivel kevesebbe 

kerül a településeknek a feladat-
ellátás, amely – többször elmond-
tuk már az újság hasábjain – úgy 
olcsóbb és hatékonyabb, hogy 
együtt végezzük. Fontos feladat-
nak tartjuk még az intézmények 
üzemeltetési költségeinek csök-
kentését. Most indul például az a 
projekt a sándorfalvi iskolában, 
amelyben napelemeket szerel-
nek fel az épületre. Erre 45 mil-
lió forintot nyertünk pályázaton. 
Ezzel a beruházással jelentősen 

csökkenthető az energiára for-
dított költség. Az Európai unió 
2014 és 2020 közötti költségve-
tési ciklusában kiemelt célként 
szerepel a környezetvédelem és 
az energiagazdálkodás. A kistér-
ség folyamatosan figyeli ezeket a 
pályázatokat, és ha lehetőség nyí-
lik rá, pályázni fog intézményei 
energetikai korszerűsítéseire, így 
például a nyílászárók cseréjére, 
hőszigetelésre és napelemek be-
szerzésére.

Interjú

bOtka lászló: FOlytatódik az
önkOrmányzatOk kiFOsztása

Jó SZErZőDÉS, PonToS ELSZáMoL áS
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása legfőbb döntéshozó szerve 

a 12 tagú Polgármesterek Tanácsa. A tanácsban minden települési 

önkormányzatot képviselő polgármesternek egy szavazata van, 

függetlenül attól, hogy 800, 5000 vagy 170000 fős települést vezet. 

A polgármesterek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei-

nek felhatalmazása alapján képviselik a települést. ratkai Imre 

elmondta: a Polgármesterek Tanácsa elé kerülő előterjesztésekről 

egyenként és alaposan egyeztetnek a települések vezetőivel, ezért 

van az, hogy egyhangú – 12 igenes – döntések születnek. Az ügyve-

zető igazgató hangsúlyozta: az együttműködésben maximálisan 

tiszteletben tartják a települések egymás érdekeit. Jó szerződés, 

pontos elszámolás – ez a 10 éve fennálló Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása működésének alapja ratkai Imre szerint.

Interjú

ratkai imre: Olcsóbb és hatékOnyabb, 
hOgy együtt végezzük a munkát
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hogyan jellemezné tömören 
2013-at?
A próbálkozások, az újrakezdés 

éve. Új struktúra, majd minden 
területen, új rendszer, újragondolt 
kistérségi együttműködések – ez 
volt 2013.

Mely 2013-as eredményekre 
lehetnek legbüszkébbek a 
deszkiek?
A buszközlekedés fejleszté-

se 90 millióból új megállókkal, 
peronokkal. 6,7 milliós sport-
támogatási pályázat, 16 milliós 
szerb-magyar pályázat, ingat-
lanvásárlás hagyományőrző ház 
kialakításához, a Faluházunk 

30,2 milliós TáMoP pályázatai, 
a sportcentrum felújítása, ingat-
lanvásárlással krízisotthon kiala-
kítása, 22 milliós rendezvénysátor 
vásárlás. Igazfalvával új romániai 
testvértelepülésünk lett.

van-e ezen eredmények között 
olyan, melyet különösen nagy 
sikernek tart?
A tényt magát, hogy talpon 

maradtunk. Több mint negy-
venmilliós mínusszal terveztünk. 
Egyetlen fillér kiegészítő norma-
tívát sem kaptunk, kevesebb lett 
a helyi adó bevételünk, de nem 
emeltük a helyi adókat, díjakat. 
Ezek ellenére sem lettünk év vé-

gére fizetésképtelenek. Kemény 
munka volt.

Maradt-e hiányérzete a tavalyi 
év miatt?
A kerékpárút felújítását célzó 

pályázatban tartalék keretbe ke-
rültünk, de azt forráshiány miatt 
megszüntették. Ez nagy csalódást 
jelentett, de nem adjuk fel.

Milyen fontosabb tervekkel 
vágott neki Deszk az új esz-
tendőnek?
A helyközi buszforgalom bő-

vítése áprilistól, hagyományőr-
ző tájház átadása a falunapon, 
emlékpark létrehozása a római 
katolikus templommal szem-
ben. Ingatlan vásárlása a tele-
pülés központjában. A szelektív 
hulladékg yűjtéshez ing yenes 
kukák beszerzése, nagy értékű 
gépbeszerzéssel. Első köztéri szo-
borként Zoltánfy szobor állítása 
az iskolánál. hétmilliós pályázat 
megvalósítása a sport utánpót-
lás nevelésben, öntözőrendszer 
megépítése a futballpályán. 
Útjavítások, járdaépítések. A 25 
éves testvér-települési jubileum 
megünneplése oroszheggyel és 
Wiesenbach településsel, a 10. 
évforduló megülése ninovéval. 

nem is megy ez másként, nem 
csukhatom be az ajtót hétfőn az-
zal, hogy majd csak szerdán lesz 
fogadóóra, ez egy ilyen kis tele-
pülésen nem működik. De nem 
is bánom, mert csak úgy léphe-
tünk előre, ha tudjuk, mire van 
szüksége a lakosságnak. Több 
beruházás ötlete is így fogalma-
zódott meg.  

Melyek azok a fejlesztések, 
amelyek a lakosság kérésére 
valósultak meg? 
A legfontosabb fejlesztés a 

csatornázás. habár nem olyan 
látványos beruházás, mint a fő 
utca átalakítása, de a település 
számára nélkülözhetetlen volt. 
2005-ben, 2006-ban és 2010-ben 
is rengeteg gondot, bosszússágot 
okozott településünknek a belvíz, 
melynek elvezetése nem volt meg-
oldott és csak hosszas szivattyú-
zással tudtuk meggátolni a víz 
terjedését. Pályázati forrást keres-
tünk és szerencsére találtunk is. 
Közel 200 millió forintból tudtuk 
orvosolni a problémát.

ha már a „vizes” beruházá-
sok ná l ta r t un k , érdemes 
megemlíteni az ivóvíz-javító 
programot is.
A mórahalmi kistérség tagja-

ként csatlakoztunk a pályázathoz, 
amelynek köszönhetően meg is 
kezdődtek a munkálatok, hogy 
jövő áprilisban már arzénmentes 
ivóvíz folyhasson a csapokból a 
domaszéki háztartásokban. Ez 
is egy igen jelentős, mintegy 500 
millió forintos pályázatnak kö-
szönhetően valósul meg. Ide kap-
csolódik a szennyvíztelep fejlesz-
tése is, ami szintén folyamatban 
van. Ez még az idén befejeződik.

Domaszék lakossága évről-év-
re nő, egyre többen költöznek 
ide Szegedről.
nagyon örülünk is ennek, de a 

lakosságszám folyamatos növe-
kedése az igények növekedését is 
jelenti. Itt elsősorban a gyermek-
nevelő intézmények bővítésére 
gondolok. A legkisebbek esetében 
ezt a problémát már orvosoltuk, 
hiszen bölcsődénk 10-ről 30 fősre 
bővült. A további tervek között az 
óvoda és az iskola rekonstrukciója 
és bővítése szerepel. Problémát 
okoz, hogy több utca még nem 
aszfaltozott. Az elmúlt években 
ezen a statisztikán is próbáltunk 
javítani, de így is maradt valamivel 
több, mint 10 utca, amelyek szilárd 
burkolatra várnak. Ezen kívül fon-
tos a külterületi utak rendezése. 
Domaszék esetében több mint 
200 km földes útról van szó. Ez 
azért is hangsúlyos, mert a tele-
pülésnek gazdag tanyavilága van. 
A közlekedési morált is javítja, 
ha a földutakat hatékonyabban 
tudjuk rendben tartani, ezért is 
vásárolt településünk egy olyan 
munkagépet, amellyel ezt a fel-
adatot szervezetten elvégezhetjük. 

nemcsak a lakosság, hanem a 
turista forgalom is jelentősen 
emelkedett az elmúlt években. 
Ezen a területen is történt fej-
lesztés.
Pécskával közösen pályáztunk 

és az együttműködés gyümölcse-
ként több mint húsz információs 
táblát helyeztünk ki Domaszék 
számos pontján. Ez egyébként 
nemcsak az idelátogató turisták-
nak szolgál hasznos információk-
kal, a helyieknek is segít a tájé-
kozódásban, hiszen nemcsak az 
utcanevek, hanem a házszámok 
is leolvashatók a térképekről. Ez 
azért fontos, mert az utcák ki-
osztása nem mindig egyértelmű.

ősszel szava zni vá r já k a 
domaszékieket is. Ön harcba 
száll a polgármesteri székért 
2014-ben is?
A lakosság hamarosan dönt-

het arról, hogy kivel szeretne a 
következő években együttműköd-
ni. remélem, az ősszel kezdődő 
ciklusban is bizalmat szavaznak 
nekem a domaszékiek és folytat-
hatom a munkát. Feladatom és 
tervem is van bőven. 

Fontos a működést segítő pályá-
zataink lebonyolítása is. Szép lis-
ta, ha visszaolvasom.

választási év az idei. hangu-
latában, mindennapjaiban 
mennyire befolyásolja ez a 
település életét?
Az országos politikai helyzet a 

határozatlan választóknak nem 
kedvez. Sokan érzik, hogy most 
nem jó, de nincs még olyan össze-
fogás, amely mellé már most oda 
tudnának állni. A régi-új arcok is 
sokakban kétségeket ébresztenek. 
Az új választási törvény szerintem 
elhibázott, de az alkotók szán-

dékai ellenére bármit magában 
hordozhat: újabb elsöprő sikert, 
de akár az ellenkezőjét is. 

Az önkormányzati választások 
kapcsán is kibontakoznak már ha-
tározott szándékok Deszken. 2013 
számomra nagy tanulságokkal 
szolgált. Új fogalmakkal, emberi 
tulajdonságokkal kellett szem-
besülnöm a közvetlen környeze-
temből: sekélyesség, képmutatás, 

gátlástalanság. Tíz hónappal a 
választások előtt túl korainak tar-
tom a lakosság presszionálását, 
nincsenek ehhez hozzászokva, 
és nincs is erre szükség. végzem 
a munkám, tennivaló akad bő-
ven. A deszkiek pedig bizonyára 
tudnak majd bölcsen választani 
a mellőzött sértődöttség miatt 
támogatott jelölt sárdobálása és 
a valós teljesítmény között.

2013: újrakezdés, 
2014: Új tervek deszken

egy mindenben
nyitott teLepüLés
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Kitekintő

Sikerektől és problémáktól sem volt mentes Deszken 2013. Az új esztendő jó-
részt a választásokról szól majd, de az új lehetőségek és a további fejlesztések 
szempontjából is fontos. Király Lászlót, Deszk polgármesterét gyors évértéke-
lésre és a kilátások számba vételére kértük.

Nyitott ajtók fogadnak mindenkit, Domaszéken értelmét vesztette a fogadónap 
- mondja mosolyogva Kispéter Géza, amikor interjúra kérek tőle időpontot. A 
polgármester nem tud nemet mondani. A helyieket mindig szívesen fogadja és 
beszélget velük az aktuális kérdésekről, problémákról.

„PIroSK A” AL AcSonyPADLóS ÉS ÖnJáró
Az új szegedi trolibuszok 100 százalékban alacsony padlósak, 

csuklósak, 18,75 méter hosszúak, 2,55 méter szélesek és 124 utast 

szállítanak – klímaberendezéssel szerelték fel a vezetőfülkét és az 

utasteret is. A trolik önjárók, azaz meghibásodás vagy áramszünet 

esetén akár 7 kilométert is képesek megtenni felső vezeték nélkül, 

a legkorszerűbb lítiumionos akkumulátorok segítségével. Az új 

járművek színe a szegediek szavazatai alapján lett piros.

gyönyörű járművet, az új troli-
buszflotta első darabját, amely-
ből őszig összesen 13 fog érkezni 
Szegedre. A járművekből 11-et az 
európai unió fizet, kettőt pedig 
Szeged önkormányzata, mint 
önrészt tesz hozzá.

A kabinetvezető emlékeztetett 
arra, hogy a szerződés szerint 
eredetileg az első új járművet 2011 
novemberében kellett volna át-
adni. ám a szegedi elektromos 
közlekedés üzemeltetéséért fe-
lelős SZKT élére a Fidesz-Jobbik 
által kinevezett Tóth István Tibor 
és gyimesi László helyi fidesz el-
nök a trolibuszbeszerzés kapcsán 
mindenhol feljelentette a város-

vezetést. húsz hónapba telt, hogy 
minden létező európai és hazai 
szervezet megállapítsa, hogy Sze-
ged városa törvényesen járt el. 
Amíg a vizsgálatok tartottak  a 

magyar Ikarus nem kezdhette el 
a járművek gyártását. Ezért a több 
mint 20 hónapos késés – mondta 
el Szabó Sándor, majd hozzá tet-
te: Szeged legnagyobb forgalmú 
trolibuszvonalán kezdte meg 
szolgálatát az új jármű, amelyet 
Szeged számára magyar és cseh 
együttműködésben gyártottak. A 
Szegedi Közlekedési Társaságnak 
készült Ikarus-Skoda trolibusz 
a hazai autóbusz gyártók egyik 
legmagasabb műszaki színvonalú 
járműve, gyakorlatilag világszín-
vonalat képvisel. 

Fejlesztések Szegeden

Elindult a 10-Es vonal,
sOrra jönnek az új trOlik
 Folytatás az 1. oldalon
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ha egy mondatban kellene jel-
lemeznie az elmúlt esztendőt, 
hogyan tenné ezt?
2013 volt az első év, hogy nem 

volt tartozása önkormányzatunk-
nak, minden számlát és minden 

hozzájárulást időben ki tudtunk 
egyenlíteni.

A község mely eredményeire 
lehettek a legbüszkébbek a 
dóciak 2013-ban? 
Zavartalanul működött a tele-

pülés. A Dóc Községért Egyesü-
leten (DKE) belül 30 év kihagyás 
után megalakult a nagypályás 
focicsapat. Elkészült a sportpálya 
öntözési rendszere. Külterületi 
útjaink egész évben jó állapo-
túak voltak. Belterületen a leg-
problémásabb szilárd burkolatú 

utcákban sikerült kátyúztatni. ha-
gyományos rendezvényeinket is 
megtartottuk, a központi helyszín 
a művelődési ház udvarán lévő 
falukemence volt. Két új kulturális 
elem is gazdagította a szabadidő 
hasznos eltöltésére tett erőfeszí-
téseinket. A DKE megszervezte a 
Falu Majálist, valamint egy egész 
napos programot az Új kenyér ün-
nepén. A falukemencében sült ke-
nyeret a plébánosunk áldotta meg. 
A szervezésből kivették részüket 
a településen működő civilek is. 

van-e az eredmények között 
olyan, melyet különösen nagy 
sikernek tart?
nagy sikereink nem voltak, de 

már az is jó érzéssel tölt el, hogy 
nyugodt, zavartalan működést 
tudtunk biztosítani. Jelentős si-
ker, hogy pályázaton nyertünk 
közel öt millió forintot Terméktér 
- rendezvénytér kialakítására. 
Ennek megvalósítása idén vár-
ható. 

Maradt-e hiányérzete a tavalyi 
év kapcsán?

Sajnos nem tudtunk akadály-
mentesítésre pályázni, nem ta-
láltunk községünkre megfelelő 
kiírást. ugyancsak nagy szükség 
lenne esőbeállókra a külterületi 
autóbusz megállóknál, de itt sem 
találtunk megfelelő pályázatot. 
Fontos lenne egy üzembiztos te-
repjáró, amely nagymértékben se-
gítené a tanyagondnok munkáját.

Milyen tervekkel vágott neki 
Dóc az új esztendőnek?
várjuk a tanyagondnoki jármű-

re tavaly beadott pályázat kedve-

ző elbírálását. A rózsa utcában 
járda építését, a Petőfi Sándor 
utcában a hetvenes években ké-
szült járda átépítését tervezzük. 
célunk idén is a település zavar-
talan működése. 

Az idei választási év. Mennyi-
re befolyásolja ez a település 
életét?
Még nem érezhető a választási 

hangulat. Bízom benne, hogy a 
kampány és a szavazás nem befo-
lyásolhatja szeretett településünk 
mindennapjait.

nagyon nehéz időszak áll mö-
göttünk, az elmúlt év mégis mind 
közül a legnehezebbnek bizonyult. 
Tizenkét éve vagyok polgármes-
ter, sok mélységen és kilátásta-
lan helyzeten vezetett utunk, de 
a 2013-as esztendőnél mélyebb 
szintre eddig nem jutott a magyar 
államigazgatás, különösen az ön-
kormányzati szektor nem. 

Milyen változást hoztak az új 
törvények? 
A klasszikus értelemben vett 

„ön-kormányzatiság” megszűnt, 
felszámolták. Elvonták az ipar-
űzési adót, a gépjárműadó jelentős 
részét, a személyi jövedelemadó 
helyben maradó részét és a kiegé-
szítő decentralizált támogatáso-
kat, ami évente közel 40 millió 
forintot tett ki. A sajtó attól zeng, 
hogy az iskolaigazgatók jogköre a 
krétabeszerzés szintjére csökkent. 
Sajnos nem különb a helyzet az 
önkormányzati szektorban sem, 
különösen a kisfalvakat illetően. 
Az ország nem jó irányba halad, 
demokrácia-deficitben szenved a 
vezetés és a társadalom is! 

Miként írta át a kormány dön-
tése a 2013-as költségvetés 
számait?
Elszomorított az, amikor nyá-

ron kiderült, hogy Kübekházának 
3478 Ft jutott az állami költség-
vetésből. Ennyi, ebből gazdál-
kodjunk havonta. Mit mondjak, 
visszaküldtük rózsaszín csekken 
a pénzt a feladónak. nem azért, 
mert nincs bennünk alázat, hi-
szen előtte két hónapon keresztül 
egy fillért sem kaptunk, hanem 
azért, hogy gondolkodjanak el 
döntéshozóink egy kicsit.

Elgondolkodtak? Történt vál-
tozás?
El, de ezt változásnak nem 

nevezhetném. Elkezdtek ugyan 
csepegtetni egy kis pénzt, hogy 
még se pusztuljunk bele a kilátás-
talanságba, miközben a csapból is 
az folyik, hogy „az ország jobban 
teljesít”. A sikerpropaganda arról 
szól, hogy konszolidálták az ön-
kormányzatokat, így tőlünk is át-
vettek pár millió forint adósságot.

Ekkor fellélegezhetett a te-
lepülés?
nem, erre a tartozásra megvol-

tak a forrásaink, ki tudtuk volna 
fizetni. Azonban az elvont 40 mil-
lió forintot nem tudjuk pótolni.

Az évet mégis adósság nélkül 
zárták. Ez áldozatokat kívánt.
így van, az évet valóban hitel 

nélkül zártuk, de elmaradtak a 
fejlesztések is. Sok olyan dolgot 
elhalasztottunk, például járda-
építés, épületrekonstrukciók, 
fejlesztések, egészségügyi be-
ruházások, kulturális programok, 
amelyeket mind beterveztünk a 
2013-as év elején.

2010-ben bizakodóak voltak?
A korábbi ciklusnál jobb bánás-

módban bíztunk, ám az ígéretek 
az óriásplakátokon maradtak. 
Lassú halálra vannak kárhoz-
tatva a kis önkormányzatok. El-
mondtam magam is, sőt tizenöt 
polgármester társammal fizetett 
hirdetésben is közreadtuk vé-
leményünket a sarcok láttán a 
szocialisták vezette ciklusban is. 
Most azonban mindenki hallgat, 
mintha meg lennénk félemlítve, 
pedig a polgármesteri tisztség 
nem népszerűség, hanem felelős-
ség. Egyszer még számot kell ad-
nunk - nem csak a választóknak 
-  a r r ó l , hogy mit tettünk a 
felha- talmazásunk-
kal.

– A működtetéssel egyenrangú 
elvárás a települési fejlesztéspo-
litika megvalósítása, amelynek 
irányelveit a Pallavicini Tervben 
rögzítettük. városunk adottságait, 
lehetőségeit és az itt élő lakosok 
kívánalmait szem előtt tartva a 
terv alapja a fenntarthatóság, az 
átgondolt, ésszerű városfejlesztés 
volt. Az elmúlt ciklusban meg-
valósított beruházások után a 
mostani időszakban a tervezés 
iránya a környezetvédelem, a 
megújuló energia hasznosítása, 
a tiszta ivóvíz szolgáltatása és 
a szenny vízcsatorna-rendszer 
kiépítése volt. Ezeket a kitűzött 
célokat maradéktalanul teljesítjük 
is 2014 végére – mondta a város 
polgármestere, Kakas Béla, majd 
hozzátette: fontos, hogy úgy fej-
lesszék a várost, hogy közben ne 
adósodjon el a település.

Tava ly miközben siker ü lt 
megvalósítaniuk egy több mint 
200 milliós ivóvíz minőségjavító 
programot, megkezdődött az a 

szennyvíz beruházási program 
is, amelyet Szatymazzal közösen, 
mintegy 5 milliárdos európai uni-
ós támogatásból valósíthatnak 
meg az idei év végére. A jelenleg 
60 százalékos készültségben lévő 
beruházás tisztítóművének pró-
baüzemét áprilisra tervezik, az év 
végére pedig az egész városban 
csatorna vezeti majd el a szenny-
vizet, ami az életminőség jelentős 
javulása mellett komoly közegés-
zségügyi jelentőséggel is bír.

A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása által működtetett Pi-
pacs utcai óvoda tavaly 126 millió 
forintból újulhatott meg és bővül-
hetett. Új csoportszoba, kiszolgáló 
helyiségek, orvosi rendelő, torna-
szoba, logopédiai fejlesztő és ét-

kező épült. így mára a településen 
élő minden korosztály megújult 
épületekben élheti mindennap-
jait: ugyanis mára befejeződött a 
bölcsőde, az óvoda, az iskola és az 
idősotthon felújítása is.

A nagy infrastrukturális beru-
házások után a közeljövőben azzal 
is szeretnék lezárni a várossá válás 
folyamatát, hogy a település képét 
tovább csinosítják: utakat építenek 
és újítanak fel, járdaprogramba 
kezdenek, kerékpárutakat alakí-
tanak ki, virágos parkokat és sza-
badidőközpontokat hoznak létre.

– Az a célunk, hogy Sándorfalva 
biztonságos, nyugodt, élhető és 
szerethető kisváros legyen, ahol 
minden szolgáltatás elérhető – 
mondta Kakas Béla.

biztonságos működés, 
óvatos tervezés dócon

neHéz Helyzetben
az önkormányzatok

nagyközségből élhető 
kisvárOst varázsOltak
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Zavartalan működés jellemezte Dócot 2013-ban, de más miatt is volt ok örömre 
a településen. Akad persze lista a meg nem valósult elképzelésekről is, sokkal 
fontosabb azonban az a lajstrom, mely az idei terveket tartalmazza. Tóth Margit 
polgármestertől kértünk gyorsmérleget.

A polgármesteri tisztség nem népszerűség, hanem felelősség- vallja Molnár 
Róbert. Kübekháza vezetője szerint erről a fontos tényről sok kistelepülés pol-
gármestere megfeledkezett, amikor csendben tűrte az önkormányzati szerkezet 
átalakítását. Molnár Róbertet arra kértük, értékelje az elmúlt ciklust.

A nevében megmaradt ugyan falunak, ám a valóságban az elmúlt években 
élhető és szerethető kisvárossá fejlődött Sándorfalva. A térség legfiatalabb, 
8200 lakosú városa kilenc éve kapta meg ezt a rangot, ám előnyök helyett in-
kább kötelezettségeket rótt ez a településre. Egy várossal szemben ugyanis az 
ott élők nagyobb elvárásokat támasztanak: mára azonban végigjárta a várossá 
válás útját a település.

SZABADIDőPArK 50 EZEr vEnDÉggEL
Ötvenezer strandolót látott vendégül 2013-ban a nádastó Sza-

badidőpark, amelyet a települési önkormányzat 2011 júniusában 

nyitott meg. A 25 hektáros strand és horgásztó területén

2013-ban is sikerült néhány kisebb, a pihenni vágyók kényelmét 

szolgáló beruházást megvalósítani: a keleti part sétányának bővítése 

és némi közműfejlesztés tovább szépítette a környezetet.
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Az elmúlt nég y évben ez a 
betelepülési kedv folyamatosan 
növekedett- fogalmazott a polgár-
mester. Putnik Lázár elmondta, a 
családok mindennapjait segítik 
azok az intézkedések, fejleszté-
sek, amelyeket az elmúlt évek-
ben hajtottunk végre. 2012-ben 
nyitotta meg kapuit a település 
legifjabb lakóinak szánt intéz-
mény. A 20 férőhelyes bölcsőde 
nemcsak a helyieket, hanem a 
kistérségi település csemetéit 
is várja, hiszen sok családban 
gondot okoz a picik elhelyezése. 
A szülők munkaidejéhez rugal-
masan igazodik a nyitvatartási 
idő, a gyerekek felügyeletét reggel 
hat és este fél hat között tudja 
biztosítani az intézmény.

A helyiek közül sokan Szege-
den tanulnak, dolgoznak, így 
örömmel adtuk át a várost és a 
települést összekötő, aszfaltozott 
kerékpárutat. A község önkor-
mányzata elkötelezett volt azon a 

téren is, hogy a kommunális adót 
a lehetőségek szerint megpróbálja 
visszaforgatni a település javára. 
Ez nálunk nemcsak abban nyil-
vánul meg, hogy a közterületeket 
rendben tarjuk, füvet nyírunk  
vagy éppen virágosítunk, hanem 
minden évben jut pénz járda 
építésre és felújításra, valamint 
útrekonstrukcióra.

A település határában rengeteg 
a szántóföld. Ez abból a szempont-
ból kedvező, hogy a mezőgazda-
sági dolgozóknak nem kell sokat 
utazni, ugyanakkor a helyieknek 
sok bosszúságot okoznak az asz-
faltra sarat felhordó munkagépek. 
Ezt a problémát még idén nyáron, 
a kerékpárút fejlesztés harmadik 
ütemében orvosoljuk- ígérte a 
polgármester. A földesutak és az 
aszfaltozott területek határában 
úgynevezett sárrázók megépíté-
sét tervezzük, továbbá a település 
határában épül egy elkerülő út, 
amely több mint két kilométer 
hosszan húzódik majd. A július 
végéig megépülő mezőgazdasági 
út a nyári hónapokban már jelen-
tősen lecsökkenti a poros utak 
számát a településen.

A község életében kiemel-
kedő szerephez jut a sport és a 
kultúra. Előbbi támogatása már 
2013-ban megtörtént, a sport-

pálya folyamatosan megújul. A 
műfüves focipálya mellé felújí-
tásra kerültek az öltözők is és 
hamarosan egy homokfoci pálya 
is épül, amelyen nemcsak rúgni 
lehet a bőrt, a terület kiválóan 
alkalmas lesz a röplabdázásra is. 
A sportpálya szomszédságában 
szabadtéri fitnesz gépek várják 
majd az erősíteni vágyókat. A 
kultúra oltárán áldozva pedig 
egy együttműködési megálla-
podást kötöttünk a romániai 
gottlob településsel. A határon 
átnyúló pályázat részeként egy 
550 négyzetméteres Látogató-
központ építése kezdődött meg. 
A többek között kiállítótérként is 
működő ház nyáron nyitja meg 
kapuit.

Pezsgő a civil élet a településen. 
A nyugdíjas Egyesület mellett a 
Polgárőr Egyesület, a nagycsa-
ládosokat támogató napraforgó 
Egyesület és az Aranypáva díjas 
hagyományőrző népdalkör is 
Újszentiván hírét öregbíti.

A statisztikák szerint települé-
sünk az egyik legbiztonságosabb 
csongrád megyében, Újszentivá-
non a bűncselekmények száma 
nem mérhető, mivel nincs. Ez 
köszönhető az itt élőknek, a 24 
órás határrendészeti jelenlétnek, 
valamint a KMB és Polgárőr szol-
gálat munkájának.

A 2014-ben is folytatódnak a 
fejlesztések. Az idei év egyik ki-
emelkedő feladata a Dél-nyugat 
Lakópark közművesítése lesz. Itt 

A többi kistelepüléshez ha-
sonlóan 2012 végén, mi is nagy 
kihívásként tekintettünk a ránk 
váró szervezeti és működési át-
szervezésre. átalakult az alapfokú 
közigazgatás, és a létrejövő járá-
sok több, eddig helyben ellátott 
feladatot vettek át. A mindenkit 
érintő változások megítélése – 
az eltérő érintettség okán – a 
szatymazi lakosok esetében sem 

volt egységes. A járási szint létre-
jöttével ugyan kiegyenlítetté vált 
– a települések méretétől függetle-
nül – az ügyek intézésének szak-
mai színvonala, ám többek szerint 
egyes eljárásokhoz a hozzáférés 
nehezebbé vált – mondta el Kor-
mányos László polgármester. 

Az állam az önkormányzatok 
finanszírozását is teljesen átala-
kította. Emiatt egy sor nehéz, kel-
lemetlen döntéssel kellett a helyi 
képviselőknek is szembenézniük, 
amelyek a lakosságot, a civileket 
és az intézményi dolgozókat egy-
aránt érintették. 

nehéz volt megállapítani, hogy 
a lakosság és a vállalkozások ter-
helhetőségét figyelembe véve, 
az önkormányzat saját bevétele 
meddig növelhető új adók beve-
zetése vagy meglévők növelése 
révén. A féléves tényszámok és 
a költségvetési beszámoló után 
tudtunk néhány póttámogatásról 
dönteni, többek között a közalkal-
mazottainkat hozva ezzel kedve-
zőbb helyzetbe. Az egyre bővülő 
közmunkában rejlő lehetőségek 
révén az önerős beruházások és 
felújítások látványosan beindul-
tak a második félévben.  Benyúj-
tott pályázataink is bizakodásra 
adtak okot – mondta Kormányos 
László.

A ciklus legfontosabb beru-
házásaként a szennyvízhálózat 
kiépítése – a kezdeti csúszás el-
lenére – a tervezettől lényegesen 
jobb ütemben haladt. Ebből az 
következik, hogy 2014 második 

negyedévében reális elképze-
lés lehet a rákötések elindulása 
és a próbaüzem kezdete. Az év 
hátralévő részében pedig meg-
kezdődhetnek azok – a belterü-
leti lakosság széles körét érintő 
– infrastrukturális fejlesztések 
is, amelyek elindításával célszerű 
volt megvárni a csatornázás végét. 
Ezek a – zömmel önerős – mun-
kák a következő ciklusra is adnak 
bőven tennivalót. 

mintegy hatvan telket kínál az 
önkormányzat az építeni vágyók 
figyelmébe. hat bérlakásunk is itt 
épült, melyekbe már beköltöztek 
a családok. A 600-1000 négyzet-
méter közötti telkeket rendkívül 
kedvező áron kínáljuk megvétel-
re, cserébe annyit kérünk, hogy 
két éven belül valósuljon meg az 
építkezés és költözzenek be az 
ingatlanokba. A 21. századnak 
megfelelő kandeláberes közvilágí-

tással ellátott új osztású területek 
vízzel, árammal és gázzal vannak 
ellátva, ezek bekötésére sem lesz 
már gondja az ide költözőknek.

Településvezetőként azt kérem 
az Újszentivánon élőktől, hogy 
ugyanúgy legyenek nyitottak és 
forduljanak a képviselő testü-
lethez bizalommal, mint eddig, 
hiszen csak így tudunk értük, 
velük együtt egy szép településért 
dolgozni.

Ferenczi Ferenc polgármester 
– aki tavaly április óta vezeti a 
települést – elmondta, a község 
legnagyobb beruházása 2013-ban 
a Tiszaszigetet a határral össze-
kötő kerékpárút volt, amelyet egy 
IPA pályázat keretében tudtak 
megvalósítani 340 millió forint-
ból. A fejlesztés egyben turisztikai 
célokat is szolgál, hiszen a két le-
ágazás közül az egyik a Mélypont 
Emlékhelyhez, a másik a Peplár 
tavakhoz vezet. 

A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása pályázatán nyertek 50 
millió forintot, amelyből új szoci-
ális ellátóközpontot alakítottak 
ki: a közel 400 négyzetméteres 
új épületet – amelyben irodák, 
garázs, higiéniás blokk, konyha 
és adományraktár található – ta-
vasszal veszik birtokba. A jövőben 
itt intézik a gyermekjóléti ügyeket, 
ide költözik a családsegítő, de az 
idősek nappali ellátását is ebben 
az épületben végzik. 

A nagyobb, látványosabb fej-
lesztések mellett több kisebb, ám 

az itt élők komfortérzetét jelen-
tősen javító fejlesztést is sikerült 
meg valósítani tavaly. Többek 
között terápiás sószobát alakí-
tottak ki a faluházban, állandó 
kiállításnak helyet adó halászati 
és régészeti múzeumot hoztak 
létre, a temetőhöz vezető járdát 
újították fel, valamint a szabad-
időparkban öntőző berendezést 
és kerékpáros pihenőt alakítottak 
ki, de arra is jutott energiájuk és 
figyelmük, hogy a község elején 
üdvözlő keresztet állítsanak fel. 

A polgármester szerint a község 
sikerének, fejlődésének kulcsa a 
jó csapamunka. Erre számít a te-
lepülés vezetője az idén is, hiszen 
tervekben, ötletekben 2014-ben 
sem lesz hiány. Az elképzelések 
szerint már februárban hozzálát-
nak a rossz állapotban lévő mű-
velődési ház felújításához: kicse-
rélik a tetőszerkezetet, valamint 
6 darab 70 és 90 négyzetméter 
közötti bérlakást alakítanak ki 
az épületben. 

ÚjszEntiván - az élhEtő, családbarát tElEpülés

tiszasziget: csak
a térképen van
a mélyponton

szatymaz: a csatOrnázás után
Fejlődhet az inFrastruktúra
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A fiatalos, Csongrád megyei településen az átlag életkor mindössze 37 év. A 
fiatalok által kedvelt Újszentivánra évről évre egyre több család költözik, ami a 
kedvező infrastruktúrának, jó közlekedési feltételeknek, Szeged közelségének 
is köszönhető.

Egyáltalán nincs mélyponton Magyarország legmélyeb-
ben fekvő települése, Tiszasziget. Tavaly az 1820 fős 
település 182 milliós költségvetés mellett közel 500 
milliós fejlesztést hajtott végre a sikeres pályázatoknak 
köszönhetően. Többek között új kerékpárút épült, szo-
ciális ellátóközpontot alakítottak ki, valamint halászati 
és régészeti múzeummal is gyarapodott a község.

Változásokkal teli, nehéz, de sikeres évet tudhat maga mögött a több mint 
négyezer lakosú település, Szatymaz. 2013-ban itt is a kötelező feladatok ellá-
tása és a működőképesség fenntartása volt a legfontosabb cél, ám egy sikeres 
uniós pályázat nyomán megkezdődhetett a ciklus legfontosabb beruházása, a 
szennyvízhálózat kiépítése, amelyet az idén fejeznek be.

BíZnAK A Z ÚJ unIóS FEJLESZTÉSI cIKLuSBAn
nagy várakozással tekintenek a szatymaziak a most kezdődő 

uniós fejlesztési ciklus elé. Különösen az energiahatékonyság 

és a települési infrastruktúra fejlesztésének területén kívánnak 

pályázni és eredményeket elérni. Szerencsére a beruházásokhoz 

szükséges önerő is rendelkezésre áll. 

cÉLKErESZTBEn A TurISZTIK A
A településhez visszakerült homokbányát horgász- és pihenőtóvá 

szeretnék alakítani az idén. A tervek szerint itt biztonságos és kul-
turált szabadstrandot alakítanak ki, ahol méltányos körülmények 
között pihenhetnek majd a tiszaszigetiek. ugyancsak turisztikai 
hasznosításra vár az Ativizig-től visszakapott folyószakasz: a Tisza 
üdülőövezetét, ahol jelenleg is 150 horgásztanya található, a jövőben 
szintén fejleszteni szeretnék. 
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A napokban volt a születés-
napom, és bár 66 éves vagyok, 
nem érzem magam ennyinek. 
nem érzem magam idősnek és 
fáradtnak. Annyi feladatot kell 
még megoldanom, továbbra is 
teszem a dolgom, amíg az erőm-
ből futja – nyilatkozta lapunknak 
idősebb gyuris László, aki csak 
névrokona gyuris Zsolt zsombói 
polgármesternek. gyuris László 
1948 januárjában született egy 
zsombói tanyán. Szülei előbb nap-
számosként, majd a helyi postán 
dolgoztak.

Édesanyám sokat betegeske-
dett, ezért segítettem neki, 12 
évesen én hordtam ki a tanyákra 
az újságot és a leveleket, nagyon 
sok embert megismertem – me-
sélt életéről gyuris László, aki 
az általános iskola elvégzése 
után kezelőgyakornokként ta-
nult a postán, majd 1966 szept-
emberében beiratkozott a helyi 
iskolában induló esti tagozatos 
mezőgazdasági technikumba. 
Két hónappal később megkap-
ta a katonai behívóját, két évig 
mentősként szolgált a seregben. 
Leszerelése után előbb a nagy-
alföldi Kőolajtermelőnél, majd 
a Szegedi Postaigazgatóságnál 
dolgozott, mint gépkocsivezető. 
1982-től szikvízgyártásba fog-

tak a testvérével. Munka közben 
mindketten elvégezték Budapes-
ten a szakirányú iskolát. vállal-
kozásuk olyan sikeressé vált az 
idők folyamán, hogy ma már 11 
települést látnak el szódavízzel. 
Mindemellett asztalos ipari, vala-
mint rendezvénytechnikai céget 
is alapítottak. utóbbi a Zsombón 
alakult Zsomboys zenekarral van 
összefüggésben, amelynek alapí-
tója, dobosa, vezetője és motorja 
fia, a fiatalabb gyuris László. Az 
idősebb gyuris László életében 
is fontos szerepet játszott a zene.

nyolcévesen léptem fel először 
édesapám citerazenekarában. 
13 évesen vásároltam meg az 
első tangóharmonikám, majd 
később szintetizátoron és nagy-
dobon játszottam. A testvérem-
mel megalakítottuk a gyuris 
zenekart, és húsz év alatt közel 
ezer lakodalomban és több száz 
rendezvényen muzsikáltunk. Ma 
már csak magamnak otthon, és a 
falunapokon az ébresztőn muzsi-
kálok – mondta a 66 éves férfi, aki 
már fiatalon a közösségnek élt. 
1968-ban megalakította Zsombón 
az ifjúsági klubot, vetélkedőket, 
bálokat szervezett. Később létre-
hozta a Kulturális hagyomány-
őrzők helyi csoportját, amely 
lakodalmas játékokat, farsangi 
felvonulást, aratóünnepet és szü-

reti mulatságot rendezett. gyuris 
László – aki több mint húsz éve 
a helyi nagycsaládos egyesület 
vezetője – a közélet motorja Zsom-
bón. Jótékonysági bált szervez az 
óvodának és a nagycsaládosok-
nak, 1992 óta pedig minden évben 
megrendezi a saját ötlete alapján 
indított idősek napját és karácso-
nyát a településen.  2007 óta az 
általa kitalált formában rendezik 
meg a falunapokat is, aminek fő-
szervezője és legnagyobb támo-
gatója. – Mindezeket társadalmi 
munkában végzem. hogy honnan 
van ennyi energiám? Számomra 
az jelent örömet, ha másoknak 
örömet tudok szerezni. Az em-
berek szeretetéből nyerem az 
energiát – hangsúlyozta gyuris 
László, aki egy ciklus (2002-2006) 
kivételével a rendszerváltás óta 
önkormányzati képviselő is. 
Elmondása szerint gyuris Zsolt 
polgármester szeretné, ha ősz-
szel indulna az önkormányzati 

választáson, mert a település-
vezető megfogalmazása szerint 
jó lenne, ha tapasztalt képviselő 
jutna be a testületbe. Szívesen 
segítek, de még nem döntöttem 
az indulásról – közölte gyuris 
László, aki a díszpolgári címről 
szólva elmondta, jólesett neki 
az elismerés, de úgy folytatja a 
munkáját, mintha semmi sem 
történt volna.

hogy mit tart a legfontosabb-
nak az életben? A családot. három 
gyermeke született, két fiú és egy 
lány, akik ma már önálló életet 
élnek. gyermekei hat unokával 
ajándékozták meg. Elmondta, 
családjára mindig, mindenben 
számíthat. Különleges családi 
harmóniában élnek, örömeiket, 
gondjaikat mindenkor meg-
osztják egymással. Szerinte az 
önzetlenség is nagyon fontos az 
életben, az, hogy az ember máso-
kért tegyen, cselekedjen, de ezért 
ne várjon semmit cserébe.

Portré

gyuris LászLó
 Folytatás az 1. oldalról

Korábban – a pályázati önré-
szek biztosítása miatt – likviditási 
gondokkal küzdött a település, 
tavaly azonban a helyi iparűzési 
adó és az állami támogatás növe-
kedése miatt sikerült stabil anya-
gi hátteret teremteni a működés-
hez és a fejlesztésekhez – mondta 
gyuris Zsolt polgármester.

A 2013-as év egyik legnagyobb 
beruházása a sportpálya felújítá-
sa volt: egy pályázaton 18 milliós 
támogatást nyert a település, amit 
4 milliós önerővel egészített ki 
az önkormányzat. A munkálatok 
során a pálya alatt öntözőrend-
szert építettek ki, labdafogó hálót 
szereltek fel, kapukat szereztek 
be, és a világítást is modernizál-
ták. Megújult a lelátó, megfiata-
lodott az öltöző teljes gépészete 
és villanyhálózata, nyílászárókat 
cseréltek, a homlokzatot hőszige-
telték, közösségi teret alakítottak 
ki, és napkollektort szereltek fel.

A közösségi közlekedés infra-
struktúráját egy nyertes kistér-

ségi pályázat nyomán sikerült 
korszerűsíteni. Közel negy ven 
millió forintból 9 megállóban 
megújultak a buszöblök és a pe-
ronok, padokat, hirdetőtáblákat 
és hulladékgyűjtőket helyeztek 
ki, kerékpártárolókat építettek.

Bővülhetett a polgármesteri 
hivatal is: a házasságkötő terem 
feletti tetőrész beépítésével új 
irodákat alakítottak ki. A 2012-
ben átadott közösségi téren pedig 
nyáron 4 előadással kezdetét vette 
a Zsombói Szabadtéri Színpad, 
ahol kassai és szegedi művészek 
léptek fel. Folytatásként télen a 
közösségi házban havonta egy 
alkalommal tartanak előadáso-
kat. Tavaly iskolabüfét is indított 
az önkormányzat, ahol bolti áron, 
helyben sütött, egészséges pék-
süteményeket is kínálnak. 

A településen tavaly 800 ezer 
forintért utcabútorokat helyez-
tek ki, kijavították az úthálózat 
hibáit, kicserélték a polgármes-
teri hivatal szerverét, bővítették 
a telefonközpontot és 11 millió 
forintból felújították az óvoda 
vizesblokkjait.

Az idei esztendő legnagyobb 
beruházása a szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítése és egy tisztító-
mű megépítése lesz. A program-
ban négy település – Zsombón 
kívül Bordány, Üllés és Forráskút 
– vesz részt. A zsombói, 1,5 milli-
árdos munkák tavasszal indul-
nak, és egy év alatt fejeződnek be. 
Idén indul az ivóvíz minőségjavító 
program is a faluban, hat tele-
pülés összefogásával felújítják 
és bővítik az ivóvízhálózatot, és 
víztisztítót építenek. 

Kifejezetten jól indult 2013, 
ugyanis az állam átvállalta az 
önkormányzatok adósságának 
50%-át. Ez Algyő esetében 454 
millió forint. hitelünk másik fele 
természetesen megmaradt, de 
nagy könnyebbséget jelentett, 
hogy az átvállalt összeggel, mint 
törlesztendővel már nem kellett 
számolni, így annak kamataival 
sem. 

Mire tudták használni a meg-
maradt pénzt?
Fejlesztésekre fordítottuk. 

Járdákat, utakat építettünk a 
megmaradt összegből a lakosság 
megelégedésére.

2013-ban mire lehettek a leg-
büszkébbek az algyőiek, és 
mire a legbüszkébb Ön?
Az önkormányzat és a képvi-

selőtestület arra lehet a legbüsz-
kébb, hogy a települést biztonság-
gal tudtuk működtetni, az egész 
évet nyugodtan tervezhettük. Úgy 
zártuk az esztendőt, hogy a kép-
viselőtestületi üléseken megfo-
galmazott kérések közül egy sem 
maradt teljesítetlen. 

Maradt hiányérzete tavalyról? 
volt valami, ami szerettek vol-
na elvégezni, de nem sikerült?
olyan területeket szerettünk 

volna vásárolni, amelyek a tele-
pülés hosszú távú fejlődéséhez 
nélkülözhetetlenek. Különböző 
okok miatt ez a vásárlás elma-
radt. Idén ezt szeretnénk pó-
tolni, hiszen területünk erősen 
behatárolt: a Tisza, a 47-es út, 
a vasútvonal is a 

fejlesztési lehetőségeinket kor-
látozza. Emiatt Algyő csak egy 
irányba tud terjeszkedni, ezeket 
a területeket 2014-ben szeretnénk 
megvásárolni.

Ezen kívül milyen fontos ter-
vekkel vágnak neki 2014-nek?
Komoly terveink vannak. Ki-

csinek bizonyult 100 adag kiszol-
gálására alkalmas konyhánk, így 
belevágtunk annak bővítésébe. 
600 adagos konyhát szeretnénk 
szeptember elsejétől működtetni, 
hogy az egész települést ellát-
hassuk. Már zajlik az építkezés, 
bízom benne, hogy a kivitelezők 
tartani tudják az ütemet. Pályá-
zati forrást nyertünk egy új, 18 
szobás szálloda építéséhez. A 
közbeszerzési pályázat győzte-
se már el is kezdte a kivitelezést. 
Az új szálloda a több lábon állás 
egyik lehetséges formája, hiszen 
erre már lehet turizmusfejlesz-
tést alapozni Algyőn. Emellett 
a Borbála fürdő olyan népszerű 
a környékbeliek és az algyőiek 
körében, hogy bővítenünk kell 
az öltözői kapacitást. Ennek ki-
vitelezése is elindult, hamarosan 
1000 személyes öltözőt adunk át. 
További terveink között szerepel 
utak aszfaltozása, járdák felújítá-
sa és szeretnénk azon igényeket is 
kielégíteni, melyeket a lakosság 
fogalmaz meg az önkormányzat 
felé.

választási év az idei. Ez meny-
nyiben befolyásolja a munkát 
és Algyő mindennapjait?
valóban, 2014-ben három vá-

lasztás is lesz: április 6-án az 
országgyűlési, azután az euró-
pai parlamenti, majd az önkor-
mányzati. Egyiknek az előszele 
sem érte még el az algyőieket, és 
bízom abban, hogy minél később 
indul a kampány, annál nyugod-
tabb lesz a település. Tisztességes 
kampányt várok mind a három 
választáson, és azt, hogy lehetőleg 
ne boruljon fel a nyugal-
munk.

zsombó: FaLusi nyugaLom, 
kisvárosi komForttaL

biztOnsággal
tervezhető
jövő aLgyőn

Kitekintő Kitekintő

A Szegedtől 17 kilométerre fekvő három és fél ezer lakosú Zsombó az elmúlt 
évek fejlesztései nyomán ma már a falusi nyugalmat a kisvárosi komforttal és 
nyüzsgéssel együtt kínálja az itt élőknek. Az évi 400 millió forintból gazdálkodó 
település a sikeres pályázatok nyomán az idén is költségvetésének többszörösét 
költheti a falu fejlesztésére. Új szálloda építése, új területek vásárlása, az egész 

települést ellátó konyha. Egyebek között ezek szere-
pelnek Algyő 2014-es tervei között. A település tavaly 
– hasonlóan a többi önkormányzathoz – adóssága 
egy részétől is megszabadult, ami tovább segítette 
a tervezést. Herceg József algyői polgármestert 
először arra kértük, foglalja össze röviden az elmúlt 
esztendőt.

ErDEI ISKoL A IS LESZ KIr áLySZÉKEn
Erdei iskola is lesz Királyszéken
Az elmúlt időben kívül már teljesen megújult a településhez tar-

tozó Királyszéki Iskola épülete. Az idén itt ifjúsági szálláshelyeket 
alakítanak ki, nyáron napközis tábor, a közeljövőben pedig erdei 
iskola várja majd az épületben a diákokat. 
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Sport

Sport Fejlesztések a Kistérségben

Az amerikai futball népszerű-
sége továbbra is töretlen hazánk-
ban. A sportág teremben vívott 
változatát, az aréna futballt is so-

kan űzik Magyarországon. Ebben 
a műfajban nem tizenegy, hanem 
csak hét játékos játszik egyszer-
re a kézilabda méretű pályán. 

A szabályok persze hasonlóak, 
az összecsapások ugyanolyan 
kemények, a cél pedig itt is az, 
hogy a tojáslabda minél több-
ször kerüljön a célterületre. A 
2006-ban alakult Szeged Bats 
amerikaifutball-együttesének 
jelenleg a terem változat megy 
jobban, hiszen a gárda létszám-
gondokkal küzd. 

Egyelőre még kevesen vagyunk 
– kezdett bele a helyzetértékelés-
be Papp Zoltán, a Szeged Bats 
csapatvezetője. Az elmúlt hóna-
pokban a távozókat fiatal, újonc 
játékosokkal pótoltuk, nekik 
azonban még rutint kell szerez-

niük. Kíváncsiak voltunk, hogy 
a srácok mire képesek, ha tétje 
is van egy mérkőzésnek, ezért a 
tapasztalatszerzés jegyében két 
tornán is elindultunk. A dabasi 
Aréna Kupán az ötödik helyen 
végeztünk, míg a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező szekszárdi 
Aréna Kupán hetedik lett a csapat.

A dabasi tornára tizennégy 
játékossal, köztük tíz újonccal 
utazott el a Bats. csak összeha-
sonlításképpen a többi magyar 
élcsapat 25-30 fős kerettel vá-
gott neki a szezon első komoly 
megmérettetésének. A második 
tornán, a Szekszárdon rendezett 

Aréna Kupa negyeddöntőjében a 
szegedi együttesnek a Budapest 
giants jelentette a végállomást, a 
Baja raiders elleni 16-5-ös győze-
lemmel viszont a fiúk megszerez-
ték a hetedik helyet.

- A szekszárdi tornán szinte 
mindenki ott volt, aki számít, 
ezért is nagyon értékes az ered-
mény, amit elértünk – folytatta 
Papp Zoltán. Több mérkőzést is 
játszhattunk erős riválisok ellen. 
Az újoncaink számára hasznos 
erőfelmérő volt, hiszen kijöt-
tek a hibák, ráadásul hasznos 
tapasztalatokkal is gazdagod-
tunk. A Super Bowl hétvégéjén 

a fővárosban is rendeznek egy 
Aréna Kupát, korábban mindig 
elindultunk rajta, idén viszont 
kihagyjuk, az most még túl nagy 
falat lenne.

A nyáron több fiatal játékossal 
kiegészülő Denevérek szerettek 
volna ebben a szezonban csat-
lakozni a „nagypályás” magyar 
bajnoki mezőnyhöz, de ez a lépés 
még várat magára. Egy komoly 
sikert viszont még így is elköny-
velhet a klub, hiszen a nemrég 
alakult magyar válogatott bő ke-
retébe két Szeged Bats játékos, 
németh Bence és németh Márton 
is bekerült.

Az Újszentiván SE együttese 
december közepén a komoly ha-
gyományokkal bíró XXIII. Télapó 
és Karácsony kupán szerepelt 
Debrecenben. A lányok ezúttal 
saját korosztályukban, az u15-ös 
mezőnyben játszhattak. A magyar 
mellett ukrán, szlovák és román 
együtteseket is felvonultató nem-
zetközi tornán Tóth gábor tanít-
ványai minden akadályt sikerrel 
vettek, és bejutottak a döntőbe. A 
fináléban ugyan kikaptak a há-
zigazda Debreceni honvéd olasz 
Focisulitól, de a rutintalan csikó-
csapat számára ez az ezüstérem 
minimum egy arannyal ért fel. 
Az újszentiváni lányok egy egri 
tornán a felnőtt mezőnyben is 
kipróbálták magukat. A hevesi 
megyeszékhelyen ugyan csak a 
kilencedik helyen végeztek, de 
a csapat így is felhívta magára 
a figyelmet

A lányok nagyon szépen és 
ügyesen játszottak az egri kupán 
– kezdett bele a mesélésbe a csa-
pat edzője, Tóth gábor. A Mező-
kövesddel döntetlent játszottunk, 
a házigazdáktól pedig csak egy 
– az utolsó percben esett - góllal 
kaptunk ki 1-0-ra. Az egriek nem 
is akarták elhinni, hogy a mi kis 
csapatunk csak fél éve alakult. A 
lányok úgy tették-vették a labdát, 
hogy mindenki azt hitte, évek óta 
együtt focizó társaság a miénk. 
Az elmúlt hónapokban tényleg 
sokat fejlődött a csapat. A gyere-
kek nagy része a helyi iskolába 
jár és többen osztálytársak is, 
ez is nagyon sokat számít. Azért 
is örülök, hogy elutaztunk er-
re a két tornára, mert egy kicsit 
kimozdulhattunk a megszokott 
környezetből. A lányok közül volt 
olyan, aki korábban még a megye-
határt sem lépte át. Szerencsére 

az újszentiváni önkormányzattól 
minden segítséget megkapunk, 
íg y nyugodtan dolgozhatunk 
tovább.

Az Újszentiván SE edzője, Tóth 
gábor hozzátette, hogy ezeken a 
tornákon további meghívásokat 
kapott a csapat, így a tervek sze-

rint tavasszal és nyáron Zánkára 
és Kazincbarcikára is elutazhat-
nak. A fiatal együttes a megyei 
keresztbajnokság őszi idényében 
hat forduló alatt két pontot szer-
zett. A cél, hogy tavasszal meg-
szülessen az első újszentiváni 
győzelem.

A 2013. évi Tanyafejlesztési 
Program az ország külterülete-
in élő gazdálkodókat támogatja. 
E program tudomásul veszi az 
utóbbi időszakban bekövetke-
zett változást: az állattartás és a 
kertészeti növények termesztése 
nem a kistelepüléseken, hanem 
a külterületen történik. A beru-
házással, vagyis az algyői piac 
megépítésével javult a termelők 
jövedelemtermelő képessége, 
hiszen kiadásaikat nem növeli 
a szállítási költség. 

A nyertes pályázatnak köszön-
hetően a Búvár és a Téglás utca 
sarkán, a Takarékszövetkezet 
szomszédságában, a falu „be-
vásárló központját alkotó” bó-

dék közelében nemcsak egy új 
piacteret alakítottak ki, hanem 
kiszolgáló épületet is fölhúznak, 
rámpával. Elkészül a burkolat, a 
díszkandeláber, a díszkút is. Az 
algyői piacteret 2013. december 
16-án átadták a község lakóinak 
és az árusítani kész gazdáknak. 

még mindig repülnek a denevérek

Fiatalok és ügyesek piactér a 
fAluközpontbAn
A tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére, piac 
építésére 7 millió 242 ezer 202 forint pályázati támo-
gatást nyert az algyői önkormányzat tavaly júliusban 
benyújtott pályázata eredményeként. Ezt az önkor-
mányzat kiegészítette 5 millió 123 ezer 186 forinttal.

– Jelentősen csökkent tavaly a 
településünk állami finanszíro-
zása, mivel a normatív támogatás 
helyett a feladatalapú finanszí-
rozást vezették be. Szerencsére 
saját forrásból, a helyi iparűzési 
adóbevételekből képesek voltunk 
pótolni a kiesést, így működési 
zavarok nélkül tudtunk gazdál-

kodni és fejleszteni – mondta Bor-
básné Márki Márta polgármester.

A település legnagyobb beru-
házása, a több mint 600 millió 
forintos uniós támogatással 
megvalósuló szennyvíztisztító 
építése, amely tavaly kezdődött és 
2014-ben zárul. Látványos beru-
házásnak számított az a műfüves 
grundfoci pálya is, amely 4 millió 
700 ezer forintos önrész mellett 
összesen 15 millió forintból va-
lósult meg egy sikeres pályázat 
nyomán.

A szűkös keretek ellenére a te-
lepülési önkormányzatnak arra is 
jutott saját forrásból ereje, hogy 

utakat újítson fel 2013-ban. Egy 
komplex, hosszú távú felújítási 
terv keretében tavaly 4 utca teljes 
aszfaltburkolata fiatalodott meg. 

A polgármester elmondta, 
fontos, hogy folyamatosan javít-
sák a település képét, hogy az 
itt élők komfortosabban érezzék 
magukat. Az elmúlt években a 

község központja jelentős válto-
záson ment át: megújult az iskola 
épülete, a művelődési ház és a 
szociális szolgáltató ház. A felújí-
tásokhoz informatikai fejlesztés 
és akadálymentesítés is társult. 

Egy 13 millió forintos TáMoP 
pályázat segítségével pedig – Ül-
léssel, Forráskúttal és Domaszék-

kel közösen – röszke bonyolította 
le azt a projektet, amelynek során 
kulturális alkotóműhellyel, tábori 
programokkal, fővárosi múze-
umlátogatással, képzőművésze-
ti kirándulással várták a négy 
település óvodásait és iskolás 
diákjait.

– Az idén indul az új, hét-
éves uniós fejlesztési ciklus, 
így nekünk is ehhez kell majd 
igazítani a helyi fejlesztéseket, 

amelyeknek 60 százaléka a 
gazdaságélénkítést kell hogy 
célozza. Igyekszünk még jobban 
összefogni a helyi vállalkozá-
sokkal, hogy újabb munkahe-
lyeket teremtsünk. Eddig azzal 
segítettük őket, hogy több mint 
fél évtizede nem emeltük a he-
lyi iparűzési adót. A jövőben a 
pályázatíráshoz is szeretnénk 
segítséget nyújtani – mondta el 
a polgármester.

röszkén FOntOs a település képének javítása is
Kitekintő

Félmilliárdos költségvetésből működhetett és fejlődhetett tavaly a közel 3400 
lelket számláló, határ menti település, Röszke. Míg a községet érintő nagyobb 
beruházásokat uniós és hazai pályázatok segítségével valósították meg, addig 
saját forrásból futotta útfelújításokra is. Egy TÁMOP program segítségével pe-
dig kirándulásokat, múzeumlátogatásokat és tábori programokat is szerveztek.

Büszkék lehetnek a helyiek a nyáron megalakult Újszentiván SE leány labdarúgóira. A zömében 14 éves 
fiatalokból álló együttes fél év alatt is sokat lépett előre. A Csongrád megyei keresztpályás bajnokságban 
szereplő csapat a közelmúltban két teremtornán bizonyította, hogy kitartó munkával és lelkesedéssel 
sokáig el lehet jutni.

FonToSAK A TAnyán ÉLőK IS
Kiterjedt tanyavilág övezi röszkét, ezért évek óta kiemelten 

kezelik a tanyafejlesztési programot. Az idén 5 és fél milliós 
költséggel két tanyát napelemekkel szerelnek fel, így segítve az 
energiaellátást. Egy nyertes pályázat nyomán pedig megújulhat 
a röszkei művelődési ház belső udvara, amelyet 15 millió forintból 
közösségi térré alakítanak.

Női focicsapat alakult Újszentivánon
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Recept

hozzávalók
50 dkg finomliszt
3 dl tej
3 dkg élesztő
2 db tojássárgája
2 dkg sütőmargarin
2 evőkanál porcukor
pici só
esetleg rum
olaj a sütéshez
Elkészítés
A 3 dl langyos tejben felfuttat-

juk az élesztőt kevés cukorral. A 
lisztet egy tálba tesszük, hozzá-
adjuk a tojássárgáját, a porcukrot, 

a margarint (nem kell megolvasz-
tani), pici sót, esetleg 1 evőkanál 
rumot, végül a felfutatott élesztőt 
is. Ezeket jól összedolgozzuk, és 
kb. fél óráig kelesztjük szobahő-
mérsékleten. 

Miután letelt az idő, és meg-
kelt a tésztánk, ujjnyi vastagra 
nyújtjuk lisztezett deszkán, és 
kiszaggatjuk, ismét kb. 25 percig 
pihentetjük letakarva. 

Mikor letelt a fél óra, előmele-
gítjük az olajat. A fánkok közepé-
be ujjunkkal mélyedést nyomunk, 
és ezzel a felével lefelé helyezzük 

az olajba, fedő alatt 1 percig sütjük, 
megfordítjuk, és ismét kb. 1 perc 
sütés következik fedő nélkül. 

Szalvétára vagy konyhai pa-
pírtörlőre kiszedjük, porcukorral, 
lekvárral tálaljuk.

elrOnthatatlan szalagOs Fánk

Oktatás Fejlesztések a Kistérségben

negyven diák és öt kísérőta-
nár indult útnak novemberben 
Székelyföldre. vendéglátóik a 
csíkszeredai Kájoni János Szak-
középiskola szintén negyven sza-
kács-, és pincértanulója, valamint 
pedagógusaik voltak. 

A határtalanul program ki-
rándulásai nem csak a kikap-
csolódásról szólnak. Pályázati 
programról lévén szó, feladat is 
volt: ezúttal egy tematikus nap 
megszervezése. Ehhez fontos volt 
a kapcsolatépítés, hiszen bár a 
vendéglátók is magyarok, hagyo-
mányaik, mindennapjaik sokban 
különböznek a szegedi szokások-
tól. A csíkszeredaiak ezért is kós-
tolták kíváncsian a hanságisok 
által főzött gulyáslevest és túrós 
csuszát, figyelték érdeklődéssel 
a szegedi hagyományok szerint 
megterített asztalt és a Tisza-par-

ti városról készült bemutatót. A 
szegediek verssel, néptánccal és 
népdallal is készültek, a csíksze-
redaiak szintén tánccal, dallal 
viszonozták a műsort.

A program része volt csíksze-
reda megismerése és egy hosz-
szabb székelyföldi kirándulás. 
A hanságisok megnézhették 
például Farkaslakát, Szovátát 
és a parajdi sóbánya különleges 
látványosságait.

A vendéglátó csíkszeredaiak 
áprilisban Szeged vendégei lesz-
nek. A hansági tankonyhájában 
akkor ők ragadnak fakanalat, és 
körbebarangolják majd a város 
nevezetességeit, megismerkedve 
az itteni emberekkel, szokások-
kal.

A program megvalósulását a 
Bethlen gábor Alapkezelő Zrt. 
2.357.040 forinttal támogatta.

Putnik Lázár polgármester 
elmondta, a közösségi tér építé-
séhez Európai uniós forrást hívott 
segítségül az önkormányzat. A 
több mint 380 ezer eurós támoga-
tásra a romániai gottlob várossal 
közösen pályázott a csongrád 
megyei település. A Magyaror-
szág-románia határon átnyúló 
Együttműködési Program célja 
a két település közötti kapcsola-
tok erősítése, kihasználva a helyi 
adottságokat. A beruházások-

nak köszönhetően lehetővé válik 
környezetvédelmi, szabadidős és 
kulturális programok szervezése, 
megvalósítása is. A projekt na-
gyobb részben építési, felújítási 
feladatokat támogat, így például 
az Újszentiván határában léte-
sülő látogatóközpontot, míg ro-
mánia területén a gottlobi mozi 
felújítását.A beruházás fontossá-
gát mutatja, hogy Újszentivánon 
mostanáig a Sportcsarnok volt az 
egyetlen tér, amely egyszerre akár 

több száz ember befogadására is 
alkalmas. A rendezvények több-
sége azonban nem kerülhetett 
ebbe a közegbe, hiszen például 
egy kiállításnak nem adhat ott-
hont a sportközpont. A pályázati 
lehetőséget tehát örömmel fogad-
ta a helyi önkormányzat. ugyan 
a projekt 5% önerőt tartalmaz, 
amelyet a költségvetésből kell ki-
gazdálkodni, de a közgyűlés sze-
rint megéri a befektetést a most 
épülő ház. Az 550 négyzetméter 
alapterületű komplexumban 390 
négyzetméteres, egybefüggő kiál-
lítótér fogadja majd a látogatókat, 
a fennmaradó 160 négyzetméter 
pedig az úgynevezett kiszolgáló 
tér lesz, vagyis itt kap helyet a 
melegítő konyha, a ruhatár és a 
mosdó. A pályázat része a közös-
ségi tér kialakítása mellett a két 
települést összekapcsoló kultu-
rális programok szervezése. A 

kapcsolat leginkább a kultúra és 
a gasztronómia köré csoportosít-
ható. A települések vezetői szerint 
fontos egymás kulturális értéke-
inek megismerése, így például 
szívesen vesznek részt egymás 
fesztiváljain. A gottlobi asszonyok 
által készített sütemény rendsze-
resen dobogós helyen végez az 
újszentiváni rétesfesztiválon, míg 
a csongrád megyeiek a románi-
ai dinnyefesztiválon lesik el, mi 
minden készülhet a nyár lédús 
gyümölcséből. A pályázatírók a 
gyermekekre is gondoltak, így 
táborok szervezése is szerepel 
az együttműködési megállapo-
dásban.

szEgEdi gulyás
székElyföldön

látogAtóközpont épül Újszentivánon

Erdélyben barangoltak, főztek, ismerkedtek a Hansági 
Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola 
és Szakközépiskola diákjai. A szegedi kistérség egyik 
meghatározó, alapítványi fönntartású szakképző 
intézménye nem először vesz részt a Határtalanul 
elnevezésű programban, melynek célja a határon 
túli és az anyaországi diákok, iskolák kapcsolatainak 
erősítése.

Megkezdődött Újszentiván legújabb közösségi terének építése. A település láto-
gatóközpontja a falu határában épül. A komplexum méltó teret biztosít majd a 
helyi művészeti életnek. A mintegy 550 négyzetméteres kiállítótér egyedülálló 
építmény lesz Újszentivánon. 

az év Fája: mezei juhar, az év hala: magyar bucó
Zöld sarok

A mezei juhar (Acer campestre) 
kb. 10-15 méteres fává nő meg, de 
kedvezőtlen körülmények között 
cserje marad. Levelei tenyeresen 
karéjosak és keresztben átellenes 
állásúak. A juharok őszi lombszí-
neződése festőien szép. Törzse 
szabálytalan, csavarodott, görbe. 

Koronája vastag, ferdén felfelé 
törő. Sok nektárt és virágport 
termel. A terméseinek 4 cm-es 
repítőszárnyai 180o-os szöget 
zárnak be egymással, ami fajra 
jellemző tulajdonság. A mezei ju-
har lassan növő, hosszú életű, kora 
elérheti akár a 350 évet. Faanyaga 

értékes, de kis mérete miatt ke-
véssé hasznosítják. Finom szöveti 
szerkezetű, selymes fényű fája jól 
esztergálható. A juharok között a 
legnehezebb és a legkeményebb 
a fája. Jó bútorfa, emellett kony-
hai eszközöket készítenek belő-
le. Erdőtársulások elegyfaja. A 
mezei juhar a talajt jól megköti, 
árnyékolja, könnyen bomló, nagy 
mennyiségben hulló leveleivel 
növeli a tápanyagtartalmát. Mind 
magról, mind sarjakról könnyen 
újul. Sarjai a nagyvadaknak, nagy 
mennyiségű nektárt termelő vi-
rágai a rovaroknak biztosítanak 
táplálékot. A szárazságot és a 
szennyezett levegőt is elviseli, 
ezért a városban is ültethető. re-
mekül metszhető, magas nyírott 
sövény alakítható ki belőle.

A magyar bucó (Zingel zingel) 
a sügér rokona, népiesen kócnak 
is nevezik. Kizárólag a Dunában 
és a Dnyeszterben, valamint ezek 
mellékfolyóinak rendszerében él. 
hazánk vizeiben nemcsak ősho-
nos, hanem a faj kialakulása és 
elterjedése is a Duna-medencé-
ben ment végbe, ezért endemikus 
(bennszülött, itt kialakult) faj. 

ritkán nő nagyobbra 20-30 
centiméternél. Fenéklakó, teste 
orsószerűen megnyúlt, hengeres. 
Feje hegyes és lapos, szája alsó 
állású, ami alkalmassá teszi, 
hogy a fenékről összeszedje az 
apró rákokat, lárvákat, férgeket. 
Faroknyele keskeny, két hátúszó-
ja van, de nincs úszóhólyagja. 
Teste apró pikkelyekkel fedett, 

amelyek érdesek, kültakarója 
sárgás alapon barnás foltokkal 
tarkított.  Kimondottan sodrás-
kedvelő hal, közepes és nagyobb 
folyóink sodrásos részein éli rej-
tett életét. 

Fokozottan védett, természet-
védelmi értéke 100 ezer forint, 
ezért a véletlenül horogra, hálóba 
akadt példányait haladéktala-
nul vissza kell engedni. Sajnos a 
horgon felkínált csalikat mély-
re nyeli, emiatt sokszor a visz-
szaeresztés ellenére elpusztul. 
Megőrzésében nagy felelősség 
hárul Magyarországra, mivel szűk 
elterjedési területének központja 
a Kárpát-medence. A megépült 
vízlépcsők, duzzasztók lassítják 
a folyók áramlását, amely veszé-
lyezteti a faj állományát.

Csíkszeredával ismerkedtek a hanságis diákok
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