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Az elmúlt esztendők sta-
tisztikái egyre azt iga-
zolják, hogy a turizmus 
Csongrád megye gazda-
ságának is húzóágazata.

Pályázati forrásból újították meg 
a röszkei iskola tornacsarnokát.

Összesen több mint 
200 millió forint-
ból korszerűsítet-
tek hét intézményt 
Tiszaszigeten.

A helyi közlekedés fejleszté-
sére nem lehet uniós forrásokért 
pályázni, ezért közös gyalogos 
és vasúti híd épülhet a Tiszán, 

minteg y 36 milliárd forintos 
költséggel. Ez hozzávetőleg ak-
kora összeg, mint a város egy évi 
költségvetése. Ezért a Szeged két 

oldalát összekötő átkelő három 
forrásból valósulhat meg: 18,5 
milliárd uniós támogatásból, 7 
és fél milliárd MÁV-forrásból és 
10 milliárd forintos hazai finan-
szírozásból. 

Tavaly a kormány két határo-
zatban is az új szegedi híd meg-
építése mellett kötelezte el magát, 
ezért valószínűnek látszik, hogy a 
déli Tisza-híd építésére jut majd 
megfelelő támogatás.

Botka László polgármester sze-
rint az új Tisza-híd és az ahhoz 
kapcsolódó infrastruktúra – töb-
bek között egy Szegedet Makóval 
összekötő tramtrain, azaz elővá-
rosi vasút – gazdasági kitörési 
pontja lehet majd Szegednek és 
az egész régiónak.

Szeged szocialista országgyű-
lési képviselője a nemzeti ün-
nepen beszélt arról, hogy nem-
zetünk történelmében számos 
példát találunk arra, hogy a már 
megroppantnak, sőt holtnak hitt 
magyar szabadság a legnehezebb 
időkben is képes akár egy villanás 
alatt feltámadni. 1848 márciusa a 

magyar nép lelkében a gyökerező 
szabadságvágy, egyben az igazsá-
gos társadalmi viszonyrendszer 
iránti igény megnyilvánulása volt.

A történelem pedig ismétli 
önmagát. 168 év után, 2016-ban 
ismét el kell mondanunk, hogy 
„kívánjuk a sajtó szabadságát”. 
2016-ban ugyanúgy vitatkoznunk 

kell a „törvény előtti egyenlőség” 
és a „közös teherviselés” fogal-
máról, mint 168 évvel ezelőtt. Ma, 
2016-ban az uralmi hatalmi elit-
ben a saját érdekek által vezérelt 
rendszer épül. Ma a „jognak asz-
talánál” egyenlők és egyenlőbbek 
foglalnak helyet.

A szegedi kistérségben egy igazi, nagy együttmű-
ködési terület maradt az önkormányzatiság lebon-
tása után – a szociális ellátás. Botka László szegedi 
polgármester elmondta, a kistelepülések vezetői is 
egyetértenek abban, hogy ezt a területet továbbra 
is integrált módon kell ellátni.

Két autópálya – az M5-ös és az M43-as – átadása, valamint az elektromos tö-
megközlekedés teljes rekonstrukciója után az elkövetkezendő évek infrastruktúra 
fejlesztéseinek fókuszába a déli Tisza-híd megvalósítását helyezte a város. A 
harmadik hídon a tervek szerint 2×1 sávos közutat, egyvágányos nagyvasutat, 
mindkét oldalon járdát, valamint kétirányú kerékpárutat alakítanak majd ki.

– A demokráciának, a szabadságnak, életünk egyetlen elfogadható keretének nem 
hiszékeny és hűséges szolgálókra, hanem gondolkodó, véleményét megfogalmazó és 
kifejtő állampolgárokra van szüksége. Olyanokra, mint ’48-as eleink – mondta Szabó 
Sándor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott városi ünnep-
ségen Kossuth Lajos szobra előtt.

Fejlesztések Szegeden

 Folytatás a 2. oldalon

 Folytatás a 2. oldalon  Folytatás a 2. oldalon
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BOTKA LÁSZLÓ:
EGY NAGY EGYÜTTMŰKÖDÉSI
TERÜLET MARADT

SZEGED NÉPSZERŰ A 
TURISTÁK KÖRÉBEN

MEGÚJULT RÖSZKÉN A 
TORNACSARNOK

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
TISZASZIGETEN

2002 óta Szeged polgármeste-
re. Meglátása szerint mennyire 
és hogyan változott az eltelt 
tizennég y évben az önkor-
mányzati rendszer?
– Az elmúlt három-négy évben 

változott meg a rendszer. 2012-ben 
hozták azt az önkormányzati tör-
vényt, ami lényegében leépítette 
az 1990-ben teljes konszenzussal 
megszavazott, felállított magyar 
önkormányzati rendszert. 1990-
ben az első szabadon választott 
parlament közel százszázalékos 
szavazattal, tehát a kormány-

pártok és az ellenzék teljes tá-
mogatásával hozta létre azt az 
önkormányzati rendszert, ami a 
legfontosabb közfeladatok ellátá-
sában felelősséget és szabadságot 
adott a települési önkormányza-
toknak. Akkor teljes egyetértés 
volt Magyarországon abban, hogy 
a rendszerváltás egyik legfonto-
sabb intézménye az, hogy a helyi 
közszolgáltatásokat, helyi ügyeket 
és helyi feladatokat helyben oldják 
meg, hiszen ott élnek a döntésho-
zók legközelebb a lakossághoz. 

Egészen friss darab a Csend, 
élet , melyet szeptemberben 
mutattunk be Deszken.  A kü-
lönlegessége az előadásnak, 
hogy teljesen mellőzi a verbális 
játékot. Pantomim, vagy tánc-
színházi eszközökkel operál, ami 
azt jelenti, hogy a férfi-nő kap-
csolatokat megpróbálja bizonyos 
életstádiumokban ábrázolni, csak 
és kizárólag zenei aláfestéssel, 
illetve egy Pilinszky János vers 
és egy bibliai idézet segítségével.

Kitekintő

Számos elismerést
söpörtek be a
deszki színészek

 Folytatás a 3. oldalon

A szegedi polgármester szerint egyre több embernek van 
szüksége szociális ellátásra

Arany minősítést, valamint 
a legjobb előadásnak járó 
fődíjat és a Magyar Mű-
vészeti Akadémia legjobb 
előadásának járó ötven 
ezer forintos különdíját 
is a DeszkaSzínház Csend, 
élet című drámája kapta az 
első alkalommal megren-
dezett SacrART Fesztivá-
lon. A Nemzeti Színházban 
Beszédesné Mellár Erika, a 
darab főszereplője szintén 
különdíjban részesült. A 
sikerről Seres Istvánnal, a 
deszki társulat művészeti 
vezetőjével beszélgettünk.

A DÉLI TISZA-HÍD LEHET SZEGED 
GAZDASÁGI KITÖRÉSI PONTJA

SZABÓ SÁNDOR: A SZEGEDIEK 
AZ EREDMÉNYEKNEK HISZNEK

Ünnep



Interjú

A tervek szerint az új Tisza-híd-
ra felvezető közút a Boldogasz-
szony sugárút és az Oldal utca ke-
reszteződésétől indul, majd követi 
az Oldal utca vonalát a Bánomkert 
sorig, egy körforgalom után pe-
dig egyenesen halad át a Tiszán. 
Újszegeden az Alsó kikötő soron, 
illetve három körforgalomnál le-
het majd le-, illetve kihajtani: a 
kendergyár egykori területén, a 
leendő Tisza-park városrésznél, 
a mostani újszegedi állomáshoz 
közel, valamint a Csanádi utca, 
Temesvári körút és Szőregi út 
kereszteződésében. Az újonnan 
kiépítendő közúti szakasz teljes 
hossza 2 kilométer.

A Szeged Nagyállomás mellé egy 
úgynevezett intermodális csomó-

pontot terveznek, ahol találkozik 
majd a vonat-, a busz- és az előváro-
si vasút, azaz a tramtrain-állomás. 

A nag yá l lomásról indu ló 
vágányt egy önálló, független 
vasúti hídon vezetik fel az Állo-
más utca felett az új Tisza-hídra. 
Újszegeden az új Tisza-hídtól a 
meglévő vasútvonalig új vasúti 
pályát építenek, az Újszeged és 
Makó közötti vasútvonalat pe-
dig korszerűsítik. A tervek szerint 
Szeged állomástól mintegy 1,6 

kilométerre létesül Újszegeden 
az új, Gyimesi utcai megállóhely.

A majdan Szeged és Makó kö-
zött közlekedő tramtrain a sze-
gedi oldalon a Galamb utca felől 
kanyarodik fel az új hídra, ahol 
vasúti pályára áll.

A 36 milliárd forintba kerülő 
hatalmas beruházás, amelynek 
egyik legnagyobb eleme a déli 
Tisza-híd megépítése, a tervek 
szerint a 2020-ig tartó uniós fej-
lesztési ciklus végére készülhet el.

A Fidesz-kormány 2012-ben 
kezdte el az önkormány zati 
rendszer lebontását. Elvették a 
legfontosabb feladatainkat, ál-
lamosították az iskolákat, létre-
hozták a teljesen felesleges járási 
kormányhivatalokat, és jóval több 
forrást vontak el, mint amennyibe 
az állami feladatok kerültek. Vagy-
is, nem igaz, hogy megmentették 
a települési önkormányzatokat. 
Úgy vélem, mindenki látja, hogy 
az az ígért színvonalnövekedés, 
amire hivatkoztak, nem történt 
meg. Két célja volt a kormánynak: 
egyrészt a Fidesz logikájába sem-
miféle autonómia nem fér bele, azt 
gondolják, hogy a kormány min-

denható, és a kormánynak kell 
mindent megoldania az országos 
ügyektől a helyi ügyekig, másrészt 
a számok makacs dolgok, ame-
lyek egyértelműen mutatják, hogy 
többszázmilliárd forinttal többet 
vettek el az önkormányzatoktól, 
mint amennyi feladatot. Kény-
szerítették az önkormányzatokat, 
hogy a kieső bevételeket újabb 
helyi adók bevezetésével pótolják. 
A 23 megyei jogú városból már 18-
ban vezettek be lakosságot érintő 
helyi adót. Tizennyolc megyei jogú 
városban fizet a lakosság a lakása, 
garázsa, üdülője után. Szegeden 
nem fizet ilyen adót a lakosság, 
mert mi továbbra is ellenállunk 
ennek a törekvésnek.

A z el mú lt hétéves u n iós 
költségvetési ciklusban 300 
milliárd forint uniós forrás 
érkezett Szegedre. Ezzel az 
eredménnyel a legjobb volt 
Szeged a magyar nagy váro-
sok között. Mi a trükk? Mire 
számít a 2020-ig tartó új uniós 
költségvetési ciklusban?
– A magyar települések között 

valóban a legmagasabb volt a 
300 milliárd forint, aminek az 
egyharmadát az önkormányzati 
beruházásokhoz nyertük, egy-
harmadát a városban működő 
intézmények, elsősorban a Szege-
di Tudományegyetem hozta el, a 
maradék egyharmadából pedig a 
városban működő gazdasági tár-
saságok végeztek fejlesztéseket. 
Nem kisebb a célunk, minthogy 
2020-ig hozzuk ezt a nagyság-
rendet. Ebben vannak pozitív 
tendenciák, hiszen Szegednek 
jár 34 milliárd forint, amiért már 
nem kell pályáznunk. Természe-
tesen ennél többet szeretnénk 
önkormányzati beruházásokra, 
fejlesztésekre fordítani. Van azon-
ban egy óriási országos problé-
ma, két és féléves csúszásban 
van Magyarország, mivel csak 
tavaly hagyták jóvá az operatív 
programokat. Ezek rögzítik, hogy 

milyen célokra, feladatokra lehet 
ezeket a forrásokat fordítani, a 
pályázatok azonban csak az el-
múlt hetekben jelentek meg. Ez 
azt jelenti, hogy feltehetően nagy 
kapkodás lesz az elkövetkező idő-
szakban, hiszen egy kormány 
számára nincs kínosabb annál, 
minthogy nem tudja felhasználni 
a hétéves ciklus végéig az ország-
nak járó pénzeket. Mi úgy készül-
tünk, hogy tavaly és már idén is 
rengeteg tervet készítettünk el. 
Sokszor elmondtam, nincs olyan 
fontos társadalompolitikai kérdés, 
amiben egyetértenék a jelenlegi 
kormánnyal, de azt látom, hogy a 
fejlesztéseknél van közös érdek. 
Ebben együttműködünk, együtt 
is kell, hogy működjünk, hiszen a 
kormánynak is érdeke, hogy Sze-
ged – amely a legjelentősebb uniós 
forrás-felvevőképességgel bíró 
magyar város – sikeres legyen.

Milyen fejlesztések valósulhat-
nak meg a szegedi kistérség-
ben az uniós támogatásból?
– Szeged város mint régióköz-

pont az elmúlt években is felelős-
séget érzett a térségbe tartozó 
kisebb települések iránt. Akkor 
lehetünk ugyanis sikeresek, ha 
a közös célokért együtt tudunk 
dolgozni. Ezért segítséget és tá-

mogatást nyújtottunk a kisebb 
települések saját fejlesztési el-
képzeléseinek megvalósításához. 
Az önkormányzatiság lebontásá-
val a kistérségi együttműködés 
egyik legfontosabb pillére, az 
oktatás integrációja megszűnt. 
Úgy gondolom, hogy a kistele-
pülések iskolái is jóval nehezebb 
helyzetbe kerültek az államosí-
tással és a KLIK-kel, mint amikor 
közösen, együtt tartottuk fenn 
az intézményeket, mert a kis-
települési iskolákban is növelni 
tudtuk az oktatás színvonalát. 
Egy igazi, nagy együttműködési 
terület maradt – a szociális ellá-
tás. Ez azt jelenti, hogy a szociális 
intézményeket, a házi szociális 
gondoskodást közös, egységes 
intézményben tartjuk fenn. Itt is 
elkészült egy fejlesztési program. 
Egyrészt a szakmai tevékeny-
séget is szeretnénk fejleszteni 
uniós támogatásból, hiszen a 
kisebb települések lakossága 
is öregszik. Ez azt jelenti, hogy 
egyre több embernek van na-
pi szinten szüksége személyes 
gondoskodást igénylő szociális 
ellátásokra. A Szegeden lévő 
szociális intézményeinket is 
szeretnénk felújítani és bőví-
teni. Ennek első üteméről már 

döntöttünk: az Alsó kikötő sori, 
a Bölcs, Dáni János és Gáspár 
Zoltán utcai, valamint a Kálvária 
sugárúti intézményünket újítjuk 
fel első körben, majd folytatjuk a 
többi intézményünkkel.

A szegedi költségvetés tárgya-
lásakor kiderült, míg 2010-ben 
közel 900 millió forintot utalt 
a kormány segélyezésre, a szo-
ciális intézmények fenntar-
tására, addig tavaly már csak 
183 millió forintot biztosított 
Szegednek ilyen célokra, idén 
pedig már egyetlen fillért sem. 
Más települések is hasonló ci-
pőben járnak?
– A szociális ellátásoknál tör-

tént a legigazságtalanabb kor-
mányzati beavatkozás az elmúlt 
években. Lényegében az állam ki-
vonult a szociális ellátórendszer-
ből. Olyan törvényt hoztak, hogy 
minden település oldja meg úgy a 
szociális támogatást, ahogy tudja, 
és amiből tudja. Abban bízom, 
hogy ezt a jelentős érvágást a szo-
ciális területen valamilyen módon 
kompenzálja a kistelepüléseken 
is a térségi együttműködés. Úgy 
látom, hogy a kistelepülések ve-
zetői is egyetértenek abban, hogy 
ezt a területet továbbra is integrált 
módon lássuk el.

HÁROM VÁROST KÖTHET ÖSSZE A TR AMTR AIN
A tramtrain a városokon belül a villamossíneken, a városok 

között pedig a vasúti síneken közlekedik majd, így átszállásmentes 

kapcsolatot tud teremteni a települések belvárosai között. A sze-

gedi tramtrain a tervek szerint nemcsak Makóig, hanem Algyőn 

keresztül Hódmezővásárhelyig is járna.

Fejlesztések Szegeden

Ma a szellem napvilágát az ar-
rogáns és ostoba hatalom lelopni 
készül az égről!

– Ebben a városban, a Tisza-Ma-
ros szögében különös felelősséggel 
tartozunk elődeink örökségéért. 
Nincs jobb világ, ha nem állunk 
egymás mellé, s ha nem állunk ki 
egymásért. Nincs haza és haladás, 
ha tűrjük, hogy falakat húzzanak 
fel közénk – mondta a képviselő. 

Szabó Sándor emlékeztetett 
arra, hogy a szegedieket, ele-
inket a szellem napvilága tette 
Kossuth „nemzetének  büszke-
ségévé”. És ezek az emberek – a 
mi eleink – nem csak 1848-ban 
mutattak példát a hazának. Egy 
évszázad múltán, 1956-ban ismét 
itt, a mi egyetemünkön mondták 

ki először: elég volt! És volt még 
egy 2010, s egy 2014 is, amikor 
ugyanezek a büszke és szabad 
szegedi polgárok szavazataikkal 
kinyilvánították: szabad város 
szabad polgárai, akik céljaikat 
maguk akarják megfogalmazni, 
ügyeiket maguk óhajtják intézni 
és közjavaikkal maguk akarnak 
gazdálkodni. 

– A választások aktusával egy-
értelművé tették: Szeged nemcsak 
modern, fejlődő, dinamikus eu-
rópai nagyvárossá vált az utóbbi 
években, de elődeihez, legszebb 
hagyományaihoz méltó demok-
ratikus, polgári közösséggé is. 
Olyan polgárok közösségévé, 
akik elutasítják a gyűlölködést, 
nem kérnek a félelemből és a szél-
sőségekből, nem lehet őket sem 

zsarolni, sem fenyegetni – és nem 
a szavaknak, hanem a tetteknek, 
az eredményeknek hisznek. Itt 
az idő, hogy ma is eldöntsük: a 
szavaknak vagy a tetteknek hi-
szünk. Ma már biztosan tudjuk: 
a hatalom által rajzolt Tündér-
ország nem létezik. A „nemzeti 
együttműködés rendszere” ful-
doklik a lövészárokharcban, az 
ellenségkeresésben, a háborús 
retorikában. A „haza és hala-
dás” a „szabadság és tulajdon”, a 
legszebb ’48-as jelszavak pedig 
segítségért kiáltanak – fejezte be 
ünnepi beszédét Szabó Sándor.

A megemlékezést követően a 
pártok és civil szerveztek elhe-
lyezték a hála és köszönet ko-
szorúit, virágait Kossuth Lajos 
Klauzál téri szobránál. 

 Folytatás az 1. oldalról
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Kitekintő

Önkormányzat

 Folytatás az 1. oldalról
Beszéd, élőszó nélkül, hogyan 
érti meg a néző a darab üze-
netét?
A darab dramaturgiája és szer-

kesztési rendszere úgy van össze-
állítva, hogy folyamatos akciók 
legyenek az előadásokon belül és 
azok az életstádiumok, amelyek 
jellemzőek egy párkapcsolatban,  
például egy halálközeli állapot, 
a haldokló férfi fürdetése, vagy 
eg y f iatal párkapcsolatban a 
nagy veszekedések, szó szerint 
a tányértörés mind-mind akció 
dúsan zajlik, zenei aláfestéssel. 
Így a nézőnek a textúrára már 
nem kell figyelnie.

A SacrA RT Fesztivált első 
alkalommal rendezték meg. 
Milyen céllal?
A Fesztivált a Mária Rádió, a 

Nemzeti Színház, valamint a Ma-
gyar Művészeti Akadémia közös 
szervezésében a Nemzeti Szín-
házban rendezték meg március 
14-én. Elsősorban a célja az volt, 
ami a Nemzeti Színház hitvallása 
is, visszatérni azokhoz a morális 
gyökerekhez, amelyeket a magyar 
színjátszás kicsivel több mint két-
száz éve alatt vagy elfelejtünk, 

vagy nem mindig tartunk szem 
előtt. Vidnyánszky Attila direktor 
nagyon erősen próbálja ezt a vo-
nalat képviselni és természetesen 
a fesztivál is. Tehát a hitéletiség, 
az emberi vallás, a gondolkodás, 
az erkölcsi és etikai tanítások, 
valamint a moralitás kérdése az, 
amely a fesztiválnak az alapté-
máját adta. Mindezek alapján 
határoztak meg három olyan té-
mát, amelyekbe jelentkezhettek 
az előadások. A DeszkaSzínház a 
morális kategóriában pályázott 
ezzel az előadással. 

Hogyan lehetett pályázni?
Gyakorlatilag egy három for-

dulós pályázatban vettünk részt. 
Első alkalommal egy szinapszist 
kellett küldeni a szervezők részé-
re, mely alapján kiválasztották 
azokat a műveket, amik átjutot-
tak az első rostán. Ezután egy 
komplett videóanyagot kellett 
beküldeni, melyet egy előzsűri 
tekintett meg és területi előválo-
gató után jutott be hat előadás az 
országos döntőbe. A Csend, élet 
című darab szerencsére sikeresen 
vette ezeket az akadályokat és a 
legjobbak közé került a Deszka-
Színház produkciója.

Nemcsak az Arany Minősítést 
kapta meg a társulat, hanem szá-
mos különdíjat is elhozott.

A szervezők a fesztivál alatt 
még nem készültek arra, hogy 
külön díjakat is kiosztanak, de 
voltak olyan színészi játékok, 
melyekről úgy gondolta a zsűri, 
hogy külön elismerést érdemel. 
Ennek alapján négy ilyen díjat 
osztottak ki. Ezek egyikét Beszé-
desné Mellár Erika vehette át. Az 
egyébként fodrászként dolgozó 
amatőr színésznő az általa meg-
formált karakterjátékért kapta az 
elismerést.

Erikához hasonlóan, a társulat 
minden tagja amatőr színész. 
Vagyis mindenki a szabdide-
jében, hobbiból játszik?
Ez egy nem hivatásos társulat, 

itt a gyerektől a nyugdíjasig, a 
fodrásztól a pedagógusig min-
denki helyet kap. Egy közel 15-20 
fős társulatról beszélünk, amely 
2009 óta repertoár szerűen ál-
lítja színpaadra Deszken az évi 
három bemutatóját, amit utaztat 
a régióban. A DeszkaSzínháznak 
az a hitvallása, hogy azokat a re-
gionális, kistérségi, népszínházi 
eszközöket, amelyek korábban is 

megvoltak és jelen voltak a térség-
ben, azokat leporolja és innovatív 
színházi eszközökkel próbálja 
meg felerősíteni. Ily módon próbál 
meg társadalmi kritikát megfo-
galmazni. A társulat elsősorban 
kortárs és általában magyar szer-
zőktől állít színpadra darabokat, 
amelynek társadalomkritikája 
jelentősen mutatja a mai társa-
dalom helyzetét.

Meg nőt t a z érdek lődés a 
Csend, élet iránt?
A darab több fesztiválra ka-

pott már meghívást, rengeteg 
kapu megnyílt előttünk és azt 
kell mondjam, nagyon jó irányba 

nyílnak meg ezek a kapuk. Mond-
hatnám azt is, hogy egy kicsit 
dúskálunk a fesztivál meghívá-
sokban. 

A díjak, elismerések tekinte-
tében, jó döntés volt a Feszti-
válon való részvétel?
Azt gondolom, hogy elsősor-

ban egy színházi előaadást nem 
azért viszünk el egy fesztiválra, 
mert versenyezni szeretnénk, 
vagy mert díjakat szeretnénk el-
hozni. Csupán egy olyan objektív 
mércét és egy olyan objektív út-
jelzőt kívánunk kapni, amelyet 
csak egy szakmai zsűri tud adni. 
Hiszen a profik jobban látják azt, 

hogy milyen a megkezdett út egy-
egy előadásban, vagy egy-egy 
stációjában a színháznak, az 
mennyire jó irányba halad. Azt 
szoktam mondani, hogy az almát 
és a körtét nem lehet összehason-
lítani, így két színházi előadást 
sem ebben a tekintetben, pon-
tosan ezért fontos minden egyes 
ilyen fesztivál esetében, hogy 
a magunk által felállított lécet 
képesek vagyunk-e megugrani 
és magunkhoz képest képesek 
vagyunk-e olyan előadást szín-
padra állítani, ami nemcsak a 
zsűrinek, de a nézőknek is el-
nyeri tetszését.

A rendszerváltás egyik leg-
fontosabb vívmánya az ön-
kormányzatiság, az, hogy egy 
település lakói, egy közösség 
dönthet saját sorsáról, dolgai-
ról. Meglátása szerint mennyit 
és hogyan változott az önkor-
mányzati rendszer?
Borbásné Márki Márta pol-

gármester (Röszke): – 2006 óta 
dolgozom a település polgármes-
tereként a röszkeiek megtisztelő 
választásának eredményeképpen. 

Közel tíz év távlatában polgár-
mesterként az a tapasztalatom, 
hogy az állandóan változó jogi 
és törvényi változások mentén 
egyre kevesebb az önkormány-
zatok mozgástere. Alapvető cél az 
önkormányzatok részéről, hogy 
erősítsük az érdekérvényesítő 
képességünket és a kötelező és 
önként vállalt feladatainkat ma-
radéktalanul el tudjuk látni. Ez 
a törekvés a folyamatos forrás-
elvonások és az önkormányzati 

feladatok és hivatali hatáskörök 
csökkenésével egyre kevesebb 
lehetőséget biztosít számunkra, 
ugyanakkor a feladatellátáshoz 
kapcsolódó bürokrácia csökke-
nés egyáltalán nem érzékelhető. 
Csodálatos az, ha egy közösség 
saját maga dönthet a sorsáról és 
a közösség életéről. Az önkor-
mányzatiság nekem ezt jelenti. 
Sajnos a törvényi szabályozás és 
más, az elmúlt évek átszervezési 
és a feladatellátás terén bekö-
vetkezett változtatások hatására 
egyre kevésbé érvényesíthető a 
klasszikus értelemben vett ön-
kormányzatiság. Szűk kereszt-
metszetek mentén, egyre több 
központi szabályozó rendszer 
befolyásolja a mindennapi ön-
kormányzati tevékenységet és 
döntéshozatalt.

Molnár Róbert polgármester 
(Kübekháza): – 2002 óta gya-
korlatilag ugyanazzal a képvi-
selő-testülettel dolgozom polgár-
mesterként Kübekházán. 18 éves 
voltam 1990-ben, az első szabad 
választáskor. Emlékszem az eufo-
rikus hangulatra, mindenki szívét 
eltöltötte az új remény kezdete, a 
szabadság jó illata. Megszületet-
tek a sarkalatos törvények, köztük 
az önkormányzati törvény, amely 
az egyik legnagyobb vívmánya 
volt a rendszerváltásnak. Persze, 
módosításra szorult az évek alatt, 
de korszerű, haladó volt. Bár az 
önkormányzati szféra soha, egy 
kormánynak sem volt a pozitívan 
diszkriminált területe, mégis a 
hosszú álomból felébredve lehe-
tővé tette a települések számára 
a szabad gondolkodást, némi 

tervezést. A falvak jóval kisebb 
ütemben kezdtek el fejlődni, mint 
a városok. Voltak saját bevételeik, 
tervezhettek, kreatívan gondol-
kodhattak. Akkoriban voltak ha-
zai támogatási források, amely 
a társadalmi különbségeket 
igyekeztek kiegyenlíteni. 2010 
óta a kormány folyamatosan az 
önkormányzati szféra, ezen belül 
a kisebb települések sorvasztásán 
dolgozik. Forrásokat vont el, jog-
köröket csorbított, ezáltal lassú, 
de biztos halálra ítélve a kicsiket.

A sajtó már beszámolt arról, 
hog y kering eg y elemzés a 
polgármesterek közöt t az 
ASP-rendszerről, amely önkor-
mányzati jogkörök elveszítését 
vetíti előre. Találkozott már 
ezzel az anyaggal?
Borbásné Márki Márta polgár-

mester (Röszke): – Igen, olvastam 
az anyagot. Szerintem nincs olyan 
polgármester az országban, aki 
ne találkozott volna ezzel a doku-
mentummal. Komoly aggodalom-
mal olvastam. Meggyőződésem, 
hogy az ilyen központosítás nem 
hoz megfelelő eredményeket a 
hatékony feladatellátás terén. Az 
is látható az összegzésből, hogy 
az ügyintézés távol kerülne a 
helyi lakosságtól, a mindennapi 
ügyes-bajos dolgok megoldására 
véleményem szerint ez a terve-
zett központi rendszer nem tudna 
megfelelő hatékonysággal rea-
gálni.

Molnár Róbert polgármester 
(Kübekháza): – Mára az önkor-
mányzatiság megszűnt, a forráso-
kat elvonták, a költségvetést sem 
a valós tények alapján állíthatjuk 

össze, mert nem lehet hiánnyal 
tervezni. A szakmaiságot egyre 
inkább száműzik a közigazgatás-
ból és a pártszervként is működő 
járási és kormányhivatal ügyel az 
önkormányzatokra. Talán arra 
is, hogy ne lopjanak. Legalább 
ők ne, ha már ezt nagyban nem 
is lehet kivitelezni. Ezt a célt 
szolgálja az az új, ASP-rendszer 
is, amelynek tervezete kiszivár-
gott. Teljes kontroll, teljes lebé-
nítás és a hatalomnak táncoló 
és akként jutalmazandó önkor-
mányzatiság létrehozása a cél. 
Amely gyakorlatilag már ma is így 
működik, hiszen a csendes vagy 
idomuló polgármesterek kapnak 
pluszpénzeket, a nemszeretem 
önkormányzatoknak csöpögtet-
nek kegyesen, vagy nem adnak 
semmit. Ilyen mély morális, er-
kölcsi, szellemi, lelki válságban 

még közvetlenül a rendszerváltás 
előtt sem volt Magyarország. Pa-
ternalista társadalom épül, ahol a 
gondoskodó atyuska dönti el, ki a 
kedves gyermeke és ki a mostoha, 
ki érdemel jutalmat vagy bünte-
tést. Nem ezért dolgoztam, hogy 
25 évvel a rendszerváltás után 
visszaépítsük azokat a falakat, 
amelyeket sikerült lebontanunk. 
Nem vagyok a kormány ellend-
rukkere, mert ha sikertelen a kor-
mány, akkor sikertelen az ország 
is, de hívő keresztény emberként 
nem lehetek cinkosa a sötétség 
cselekedeteinek sem. Mindenhol 
a világon nagy krízisek, megráz-
kódtatások után következtek be 
a társadalmi ébredések. Ennek 
kell eljönnie Magyarországon is. 
Fájdalmas szembesülés lesz ez a 
sokaságnak, de elkerülhetetlenül 
szükséges.

SZÁMOS ELISMERÉST SÖPÖRTEK BE A DESZKI SZÍNÉSZEK

MOLNÁR RÓBERT: A TELJES LEBÉNÍTÁS A CÉL
Kistelepülési polgármesterek az önkormányzatiságról

Kistelepülési polgármestereket kérdeztünk az önkor-
mányzatiságról, és egy titokzatos elemzésről, amely 
a polgármesterek között kering.
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MEGFIATALODIK A Z ÚJSZEGEDI USZODA IS
Két ütemben megfiatalodik az újszegedi sportuszoda is. Júni-

usban – három hónapos üzemszünet mellett – megkezdődik az 
1978-ban épült létesítmény felújítása. A két ütemre bontott beru-
házásban idén az elavult gépészet újul meg 300 millió forintból. A 
felújításához szükséges összeg 30 százalékát a város biztosítja, a 
többi tao-támogatás, amelyet a szegedi gumigyár ad erre a célra. A 
tervek szerint jövőre folytatódik a rekonstrukció, akkor ugyancsak 
300 millióból a sátortető és lelátó születhet majd újjá.

Az Etelka sori új fedett uszoda 
építéséhez a terület, a tervek és 

a közbeszerzés előkészítésére 
500 millió forintot költ idén sa-

ját költségvetéséből a város. Az 
elkövetkezendő évek fejleszté-

seinek fókuszába a déli Tisza-híd 
megépítése mellett a sportuszoda 
megvalósítását helyezte az ön-
kormányzat – mondta el Botka 
László. Az idén lezajlik a tervezés 
és az előkészítés, az építkezés 
pedig jövőre, hóolvadás után 
indulhat el és másfél évig tart. 

A tervek szerint a sportkomp-
lexumban négy medence kap 
majd helyet. Az új létesítmény-
ben megépül egy 25×12,5 méteres 
bemelegítő- és oktatómedence, 
amelynek 1,1 és 1,4 méter között 
változik a vízmélysége. Lesz egy 
10 pályás, 25×50 méteres, a nem-
zetközi előírásoknak megfelelő 
versenymedence, amelynek 2,2 
méteres lesz a vízmélysége. A 
melegvizes tanmedencét 80 centi 

mély vízzel, 20×12,5 méteresre 
tervezik. A negyedik, előrelát-
hatólag szintén meleg vizes ülő-
medence lesz, 25-30 főnek ad 
majd helyet egyszerre 80 centis 

vízmélységgel. A versenymeden-
ce mellé egy 800 fős nézőtér is 
épül majd úgy, ahogyan azt a 
nemzetközi versenyelőírások is 
tartalmazzák.

Első lépcsőben 103 millió forint 
vissza nem térítendő támoga-
tás segítségével a Polgármesteri 
Hivatal, az iskola, az óvoda és a 
kisebbségi önkormányzat ener-
getikai fejlesztését valósította 
meg a község önkormányzata.

A program során valamennyi 
épület homlokzatát és padlásfö-
démjét hőszigetelték, és kicserél-
ték a külső nyílászárókat is. A pro-
jekt megvalósításától az épületek 
hőveszteségének csökkenését 
várják, amelynek köszönhetően 
csökken a fűtéshez szükséges 
felhasznált földgáz 
men n y i s é ge , 
s ezzel 

együtt a kibocsátott üvegház-
hatású gázok nagysága is. A beru-

házás eredményeként a fűtéskölt-
ségek csökkenése mellett javul az 
épületeket rendszeresen igénybe-
vevők komfortérzete, növekedik 
környezettudatossá-
guk.

A program második szakaszá-
ban 104 millió forintos támoga-
tással felújították a volt laktanya, 
a Vedres István Faluház, a gazda-
ház és a sportöltöző épületeit: itt 
is elkészült a külső határoló felü-
letek hőszigetelése, a nyílászárók 
cseréje. Az így elért eredményeket 
többek között megtapasztalhat-
ják a laktanyában létrehozott 
családsegítő rendezvényeinek, 
programjainak résztvevői és 
szervezői is.

A projektek meg valósítása 
lehetővé teszi, hogy az európai 
uniós irányelveknek megfelelően 
a magyarországi közintézmények 

teljesítsék az előírt energiafo-
gyasztás-csökkentést.

Húsvét a nyugati kereszténység 
területén a tavaszi napéjegyenlő-
séget követő holdtölte utáni első 
vasárnapra esik. A görög-keleti, 
vagy ortodox egyházban gyakran 
ennél későbbi időpontot jelölnek 
meg. 

A keresztények húsvétkor ar-
ra emlékeznek, hogy Krisztus a 
kereszthalált követő harmadik 
napon föltámadott. Ez a leg-
jelentősebb egyházi ünnep. A 
hozzá kötődő liturgiában több 

ószövetségi elem is megjelenik, 
hiszen Jézus egy ősi zsidó ün-
nephez, a pészachoz időzítette 
az utolsó vacsorát. Ez utóbbi ün-
nep az egyiptomi rabságból való 
szabadulást idézi. Innen ered a 
húsvéti bárány motívum: a zsi-
dók bárányt áldoztak a kivonulás 
előestéjén. 

Húsvét magyar neve onnan 
származik, hogy az ünnepet meg-
előző negy vennapos böjt után 
a keresztények ekkor vesznek 

magukhoz először húst. A mo-
dern kor embere ezért fogyaszt 
ilyenkor füstölt sonkát, főtt tojást, 
kolbászt, kalácsot.

Húsvét összeforrt a természet 
újjászületésének számító tavasz 
ünneplésével. A népszokások 
közül sok az ősi pogány tava-
szünnepi szertartásokból ered. 
A nyúl például a termékenység 
szimbóluma, a locsolás pedig a 
megtisztulásé. A húsvéti tojás is 
a kereszténység előtti időkből 
származik, de az egyházi állás-
pont szerint a föltámadt Krisztust 
jelképezi. 

A húsvéti népszokások legtöbb-
jét ma már szinte csak a falvak-
ban őrzik. A városi emberek zöme 
beéri a kölnivel, a kiadós ünnepi 
vacsorával. Esetleg rácsodálkozik 
egy-egy hagyományőrző rendez-
vényre, de a legjelentősebb ke-
resztény ünnep valódi tartalma, 
jelentése, akárcsak a karácsonyé, 
elmosódni látszik.

AZ ETELKA SORON ÉPÜLHET 
FEL A VÁROS ÚJ FEDETT USZODÁJA

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSSEL
SPÓROLNAK A GÁZSZÁMLÁN

SOKGYÖKERŰ, ELMOSÓDÓ
tavaszünnep

Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések a KistérségbenHagyományok

Európai uniós támogatással, két lépcsőben, összesen több mint 200 millió fo-
rintból korszerűsítettek hét intézményt Tiszaszigeten. Az energetikai rekonst-
rukciótól azt várják, hogy jelentősen csökken az önkormányzat gázszámlája, 
ezáltal is elősegítve a település fenntartható fejlődését.

Húsvét időpontjának kiszámítása a laikusok számára joggal tűnhet „misztikusnak”. 
Nem állandó napokon tartott ünnep ugyanis, mint például a karácsony, hanem 
mozog a naptárban. Időpontjának kiszámítási szabályait még 325-ben fektették 
le és úgy tűnik, egyelőre marad is a több mint másfél évezredes hagyomány. 

A szegediek kívánságlistájának élén évek óta szerepel egy új fedett uszoda, 
amelynek megvalósítása most belátható közelségbe került. Botka László 
polgármester január végén a Közéleti kávéház rendezvényén jelentette be: az 
idén megkezdődik a fedett uszoda tervezése és az építkezés előkészítése. Erre 
félmilliárd forintot különített el a város.

A PARTFÜRDŐN IS LEHET MA JD 

 FÜRÖDNI A NYÁRON
Sokéves szünet után tavaly nyáron feltöltötték a partfürdő két 

medencéjét. A döntést igazolták a látogatók visszajelzései, a szege-
diek és a szegedre látogató turisták örömmel vették a lehetőséget.

Idén az üzemeltető megszerezte valamennyi szükséges papírt a 
működéshez, a hatóságok két medence feltöltésére adtak engedélyt, 
így a családi és az ülős medence is segíthet majd a szegedieknek 
átvészelni a nyári kánikulát.

Az engedélyek május 1-től szeptember 30-ig érvényesek. A szezon 
elindulása előtt azonban még rengeteg munka vár a partfürdő 
dolgozóira, hiszen renoválni, festeni kell a medencéket, megújítják 
a kiszolgáló rendszert: a tusolókat és a mosdókat is.

FONTOS A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS
Az energiatakarékosságon túl a program elősegíti a környezet-

tudatos magatartás kialakítását a település lakóiban, felhívja a 
figyelmüket az energiatakarékosság fontosságára is.
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A legtöbb vendég továbbra is 
belföldről érkezik. Az általuk eltöl-
tött vendégéjszakák száma foko-
zatosan bővült az elmúlt években. 
A külföldiek közül a legtöbben 
közvetlen szomszédainktól, Szer-

biából és Romániából érkeznek, de 
sokan jönnek Németországból is.

A megyében a legtöbb vendé-
get továbbra is Szeged vonzza. A 
megyeszékhely Tourinform-iro-
dájának adatai szerint tavaly több 

mint 160 ezer turista fordult meg 
a városban, ami 12 százalékkal 
több, mint 2014-ben. Szegedet fő-
ként nagyszabású rendezvényei, 
fesztiváljai teszik vonzó célponttá. 
Olyannyira, hogy egy nemzetközi 
összesítés szerint Szeged a világ 
ötvenedik legnépszerűbb városa 
turisztikai szempontból. A sza-
badtéri játékokon, a borfesztiválon 
és a hídi vásáron túl az is fontos, 
hogy az elmúlt években több új 
szálláshely is épült. Ez nem csak 
a látványosságokra, fesztiválokra 
kíváncsi vendégek miatt fontos, 
hanem a konferenciák és más 
tudományos események miatt is, 
melyek szintén jelentős számú 
érdeklődőt vonzanak.

A nagyobb szegedi fesztiválok 
közül idén már lezajlott a Toros és 
Pálinkafesztivál, amely egybeesett 
a március 15-éhez kapcsolódó hosz-
szú hétvégével. A rendezvényen 
amellett, hogy a magyar disznó-
torok hangulatát, hagyományait 
elevenítették föl, igényes kultu-
rális programokat is kínáltak a 
szervezők. 

A következő hónapokban, egé-
szen a nyár végéig szinte megsza-
kítás nélkül zajlanak a kulturális 
és szórakoztató események Szege-
den. A jelentősebb rendezvények 
közül, a teljesség igénye nélkül 
íme egy gyors válogatás: XXVI. 
Országos Gyermek és Ifjúsági Nép-
táncfesztivál (április 8-10.), Szegedi 
Egyetemi Napok (április 14-16.), 
Szeged Napja Ünnepségsorozat/
XXII. Szegedi Borfesztivál (május 

13-22.), Deja vu Fesztivál (június 
3-5.), XVIII. Szőregi Rózsaünnep 
(június 24-26.), Szegedi Szabad-

téri Játékok (július 1. - augusztus 
17.), Szegedi Ifjúsági Napok - SZIN 
(augusztus 24-28.).

A lakó-pihenő övezet kezdetét 
és végét is tábla jelzi. A kerékpá-
rosok a segédmotoros kerékpáro-
sok és a motorosok bátran behajt-
hatnak, de a lakó-pihenő övezetek 
egész területére megszabott 20 
km/h sebességkorlátozás rájuk 
is vonatkozik. Az ilyen területe-
ken súlykorlátozás is érvényes: 
legföljebb 3500 kg megengedett 

legnagyobb össztömegű gépkocsi 
hajthat be. 

Személygépkocsiva l azok 
léphetnek be, akik az övezet-
ben laknak, vagy oda látogató-
kat szállítanak. Behajthatnak 
az állati erővel vont járművek 
és természetesen a kukásau-
tók. A KRESZ vonatkozó pasz-
szusa szerint az út- és közmű 
építésére vagy fenntartására, 
köztisztasági, rendvédelmi, be-
tegszállítási, közegészségügyi 
feladat, illetőleg postai gyűjtő- és 
kézbesítő szolgálat ellátására 
szolgáló járművek is átléphetik 
a lakó-pihenő övezet határát, ha 

ez feladatuk ellátása érdekében 
elkerülhetetlen.

Az övezethatárt jelző tábla nem 
kell, hogy fejtörést okozzon az 
övezetbe árut, építő- és tüzelő-
anyagot szállító járművek, sem a 
költöztetést végző tehergépkocsik 
vagy látogatókat szállító autóbu-
szok vezetőinek. Ezek a gépjár-
művek szintén behajthatnak, de 
nem árt előzőleg terepszemlét 
tartani az utcák szélességét, a 
megállási, megfordulási és kihaj-
tási lehetőségeket illetően. 

A menny iben a lakó-pihe-
nő övezetben nincsen járda, a 
gyalogosok teljes szélességében 

használhatják az utat, a gépjár-
műforgalom akadályozása nélkül. 
A sofőröknek mindenesetre foko-
zottan kell ügyelniük a gyalogo-
sok, kerékpárosok biztonságára. 
Ami a várakozást illeti, az csak az 
erre kijelölt területen lehetséges. 

A kihajtásnál is érdemes résen 
lenni. Az övezeten kívül közle-
kedők ug yanis a keresztező-
désnél úgy gondolhatják, a zárt 
területről kihajtókkal szemben 
elsőbbségük van. Azonban ha a 
kereszteződésnél nincs elsőbb-
séget szabályozó tábla, ugyanúgy 
a jobbkéz-szabály érvényes, mint 
bármely más hasonló helyen. 

A tervezés 2014 tavaszán 
kezdődött, amikor az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma pá-
lyázatot hirdetett olyan telepü-
lések számára, ahol várhatóan a 

következő években jelentősen nő 
a születésszám és az akkor ren-
delkezésre álló óvodai férőhely 
várhatóan hamarosan nem lesz 
elegendő. Mint tudjuk, Újszent-

iván lakossága rohamosan nő, 
a Csongrád megyei településre 
az önkormányzat által kínált 
számos lehetőség, támogatás 
miatt, egyre több fiatal pár, kis-

gyermekes család költözik ki 
Szegedről.

A minisztérium által meghir-
detett támogatásra a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulás 
pályázott, mint a Felszabadulás 
utca 23. szám alá tervezett új 
óvoda fenntartója. A beruházás-
ra a település 82,5 millió forint 
támogatást kapott, amelyet az 

önkormányzat 5+15 millió forint 
önerővel egészített ki. 

2014 év végén kezdődhetett el 
az építkezés, ami nem a megha-
tározott ütemterv szerint haladt. 
A területet ugyanis régészeti lelő-
hellyé nyilvánították, az ásatások 
miatt pedig csúszott a befejezés 
határideje is.

Az érdemi munka tehát csak 
2015 tavaszán kezdődhetett. A 
470 négyzetméteres épületben 
három csoport szobát alakítottak 
ki, emellett az új oviban helyet 
kapott egy szertárral ellátott 
tornaszoba is, hogy a gyerme-
kek mindennapos testnevelését 
és a külön sportfoglalkozásokat 
kényelmes környezetben végez-
hessék.

Az épület nemcsak küllemében 
modern, az energiaellátását te-
kintve is a legkorszerűbb rendszer 
épült ki. Télen a fűtést, nyáron 
pedig a hűtést, illetve a hasz-
nálati melegvízet talajszondás, 
hőszivattyús rendszer biz-
tosítja, míg az olcsó 
á r a mel-

látást a tetőre szerelt napelemek 
teszik lehetővé. 

Az épület berendezését és a 
kert rendezését, a játszóudvar 
megépítését pályázati forrásból 
szeretné finanszírozni az önkor-
mányzat. 

Jó hír a sportolni vágyó gye-
rekeknek, hog y Újszentiván 
sikeresen pályázott a „Nemzeti 
Foci, Ovi-Sport Program”-ra, így 
TAO támogatással ovi-foci pálya 
kialakítására nyílik lehetőség. Az 
építkezés áprilisban kezdődik 
majd el.

A z óvodában április 4-én, 
5-én és 7-én 8.30 és 11.30 között 
nyílt napot tartanak, ahová vár-
ják az érdeklődőket a Kistérség 
településeiről. Az eseményen a 
résztvevők képet kaphatnak az 
intézmény nevelési program-
járól, valamint megtekinthetik 
az új óvoda épületét is. Bővebb 
információt Gulyásné Gál Éva 
óvodavezetőtől lehet kérni a nyílt 

napon, vagy a 20/772-3559-es 
telefonszámon.

NÖVEKVŐ IDEGENFORGALOM, 
BŐVÜLŐ PROGRAMKÍNÁLAT SZEGEDEN

A LAKÓ-PIHENŐ ÖVEZET „REJTELMEI”

SZEPTEMBERTŐL MÁR AZ ÚJ ÉPÜLETBE
JÁRNAK AZ ÚJSZENTIVÁNI OVISOK

Turizmus

Közlekedés

Fejlesztések a Kistérségben

Csupán a használatbavételi engedélyre van szükség az újszentiváni óvoda megnyitá-
sához. Egyelőre az Árpád utcai épületbe járó kicsik már nagyon várják, hogy birtokba 
vehessék új “otthonukat”. A XXI. század minden elvárásának megfelelő épület már 
elkészült, jelenleg az udvar kialakítása zajlik. Az út azonban hosszú volt ideáig.

Akár a rutinosabb közlekedőket is elbizonytalaníthatja, ha egy lakó-pihenő 
övezet táblával találják szemközt magukat. Behajthatok? Mennyire kell lelas-
sítanom? Mekkora járművel lehet behajtani? Kerülgetnünk kell-e az úttesten 
gyalogosokat? Röpke szabályáttekintés következik.

Az elmúlt esztendők statisztikái egyre azt igazolják, 
hogy a turizmus Csongrád megye gazdaságának is 
húzó ágazata. A hosszabb-rövidebb időre térségünkbe 
érkezőket mind gazdagabb programkínálat és fejlődő 
idegenforgalmi infrastruktúra várja.
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EURÓPAI SZÍNVONALÚ,
GYÖNYÖRŰ PIAC ÉPÜLHET

FALDÖNTÖGETŐ EREDMÉNYEK

MEGÚJULT A RÖSZKEI 
ISKOLA TORNACSARNOKA

Fejlesztések a Kistérségben

Fejlesztések a KistérségbenEurópai Unió

Szinte minden Pallavicini-terv-
ében benne volt eddig Sándorfal-
vának a piac felújítása, átépítése. 
Az Ady Endre és az Árpád utca 
közötti, a Pallavicini Kastéllyal 
szomszédos terület megújítására 
most hatalmas esély kínálkozik: 

barna mezős beruházásban, száz 
százalékos uniós támogatással 
gyakorlatilag egy új városrész 
születhet, piaccsarnokkal, sza-
badtéri, de fedett árushelyekkel, 
bérelhető üzlethelyiségekkel, kul-
turált parkolóval.

Az előzetes tervekről, elkép-
zelésekről és megvalósítási le-
hetőségekről Talmácsi István, 
Sándorfalva főépítésze, Kériné 
Csaba Ildikó az önkormányzat 
településfejlesztési és -rendezési 
ügyintézője, valamint Dékány 

István építész, tervező beszélt 
a megjelenteknek. Elhangzott, 

bő félévvel korábban indult el a 
tervezés. Ennek a közös gondol-
kodásnak a következő lépcsőfoka 
az lesz, amikor a városlakók elé vi-
szi a testület az előzetes terveket, 
ekkor bárki elmondhatja majd a 
véleményét az elképzelésekről.

– A fő utca, az Ady Endre utca, 
ez a város ütőere. Nem véletlen, 
hogy eddig amit csak lehetett, ide 
összpontosítottak a tervezők az új 
piaccal kapcsolatban is. Azonban 
a telek szélessége véges, nem lehet 
mindent erre az utcára odazsúfolni. 
Az is egyértelmű volt, sokkal több 
funkciót szeretne Sándorfalva adni a 
piac területének, így azt javasoltam, 
legyen a telek közepén a főépület, 
szemben a Pallavicini Kastéllyal – 
mondta a főépítész. A telken így egy 
kis vásárlóutca alakul ki, középen egy 
hangulatos térrel, ahol meg is lehet 

akár pihenni. Arról nem is beszélve, ha 
elfogadják a mostani elképzeléseket, 
akkor a piac telkének közepéről rá 
is lehet majd látni a kastélyra, sőt, 
a mostani kerítést is megbontanák, 
és át lehetne menni a kastélykertbe.

– A piac megújításánál az is fontos 
szempont volt, hogy több árusban is 
fölmerült, nemcsak a hagyományos 
piacos napokon árulna, hanem más-
kor is – ezt már Dékány István 
tervező tette hozzá az elhangzot-
takhoz. Az elképzelések szerint a fő 
csarnok mellett fedett árushelyeket 
alakítanának ki, de részben megma-
radna a lehetősége annak, hogy a 
szabad ég alatt is árusíthatnának a 
termelők. Az árusoknak „gazdasági 
bejáratot” és parkolókat is terveztek, 
de nem hiányoznak a vásárlóknak 
fenntartott parkolók, kerékpártáro-
lók sem.

Van egy több méter hosszú fal 
az Európai Parlament brüssze-
li épületének tizedik emeletén, 
amely mellett szinte képtelenség 
megállás nélkül továbbhaladni. 
Több száz fénykép, több száz arc 
tekint le az arra járókra, mind-
egyik egy-egy külön történet. „So-
kan furcsállották, amikor a magyar 
zászló mellé felkerültek az első fotók, 
de ahogy egyre jobban beterítettük a 
falfelületet, annál több kedvelője lett en-
nek a szakasznak. Ezek a felvételek az 
eddigi képviselői munkám érdekesebb 
pillanatait, az elmúlt évek izgalmasabb 
eseményeit örökítik meg, olykor bepil-
lantást engedve a kollégáim elkapott 
mindennapjaiba is” - fogalmazott 

Ujhelyi István, az MSZP európai 
parlamenti képviselője. Nem vélet-
len, hogy az irodával szemközti - a 
szegedi gimnázium előtt tiszte-
legve ‚Ságvári-köznek’ átnevezett 
- falon lassan már alig marad hely, 
a politikus ugyanis meglehetősen 
eseménydús hónapokat tudhat 
maga mögött. Az EP közlekedési 
és turisztikai szakbizottságának 
turizmusért felelős alelnökeként 
például érdemi szerepe volt ab-
ban, hogy közel kéttucat szakmai 
szervezet aláírásával megszületett 
egy olyan európai dokumentum, 
amely érdemi irányt szab a Ma-
g yarországon is meghatározó 
fontosságú turisztikai szektor 

jövőjének. Az ágazat fejlődése 
érdekében a képviselő stratégiai 
változásokat javasolt az uniós ví-
zumpolitikában is, javaslatait az 
EP szakbizottsága pedig nagyko-
alíciós többséggel támogatta. Uj-
helyi továbbra is kiemelten segíti a 
szegedi önkormányzat fejlesztési 
céljait, benne például a lézerköz-
ponthoz vagy az új hídhoz kötődő 
munkahelyteremtő beruházások 
európai uniós támogatását; de 
rendszeresen fogad szegedi de-
legációkat is, akiknek igyekszik 
minél több brüsszeli ajtót kinyit-
ni. Ezen látogatások pedig újabb 
pillanatfelvételek lesznek azon a 
bizonyos falon... 

Egy pályázatnak köszönhe-
tően megújult a tornacsarnok. 
A felújítással fontos cél volt az 
épület energiahatékonyságának 
növelése, energiatakarékos mű-
ködtetése.

A beruházás során elkészült 
470 m2 homlokzati hőszigetelés és 
1.386 m2 felületen a födém illetve 
a tető szigetelése. 110 db hőszige-
telt, fokozott légzárású nyílászáró 
került elhelyezésre, míg a régi 
szerkezet teljesen elbontásra ke-
rült. A fejlesztés eredményeként 
az épület energiafelhasználása 

jelentősen lecsökken, működ-
tetése hosszútávon is fenntart-
hatóvá vált. 

A pályázat támogatása 57,87 
millió Ft volt. A kivitelezést ki-
tűnő minőségben és határidő-
re a DOMI Épületgépészeti Kft 
végezte.

Az iskola tornacsarnoka 1992-
es elkészülte óta most először újult 
meg. Kisebb karbantartási mun-
kákat – tisztasági festés, beázás 
megszüntetése – ugyan folyama-
tosan végeztünk, de a teljes körű 
korszerűsítés elengedhetetlenné 

vált. Működtetése rendkívül gaz-
daságtalan és környezetszennyező 
volt. – mondta Borbásné Márki 
Márta, Röszke polgármestere. 
A mindennapos testnevelés be-
vezetésével hét közben az iskola 
180 diákja használja az épületet, 
hétvégenként pedig labdarúgó-
tornákat, kézilabda-, aerobik- és 
kick-box-edzéseket tartanak a 
megújult tornacsarnokban, és 
így teljesen ki van használva az 
épület. Következő lépésben a 
fűtést szeretnék korszerűsíteni 
a kazán és a fűtőtestek cseréjével.

Régóta szeretne „kezdeni valamit” a piac területével Sándorfalva. Most hatalmas 
lehetőség előtt áll a város: pályázati pénzből, száz százalékos uniós támogatás-
sal méltó, az Európai Unióban bárhol megirigyelt piac épülhet. Egy lehetséges 
megoldás látványtervei már elkészültek.
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Zöld sarok

Sport

A RÉTEK HÉTKÖZNAPI ZENÉSZE

NAGY PÉTER: A CSAPATKVÓTA  
A CÉL AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

A síkságok, rétek, mezők rovara. 
Legközelebbi rokona a lóbogár-
ként is ismert lótücsök, vagy a 
barnás színezetű házi tücsök. Ez 
utóbbi hangos pírregésével „szó-
rakoztat” bennünket a házunk, 
lakásunk helységeiben, vagy a 
kertünkben hallatja hangját.

A mezei tücsök nemcsak nappal, 
de éjszaka is ciripel. A hímek az 
első pár szárnyuk, azaz fedőszár-
nyuk összedörzsölésével képesek 
a hangadásra. A szakemberek kü-
lönböző jelentéstartalommal bíró 
hangsort különítettek el: a nősté-
nyek elcsábítására használt hívó és 
udvarló éneket, vagy a rivális hí-
meknek szóló területjelző hangot 
is. Hangadáskor szárnyaikat kissé 
felemelik, s úgy dörzsölik össze. A 
testük és szárnyaik között létrejött 
tér lehetővé teszi a hang felerősíté-
sét és irányítását. Leggyakrabban 
a tücsöklyuk bejáratánál ciripel-
nek, és az a kis terasz, ami a lyuk 

előtt található, szintén segít a hang 
erősítésében és irányításában, így 
akár száz méterre is elhallatszik 
a küldött üzenet. A nőstények 
nem ciripelnek, csendesen élik 
életüket. A tücsköknek nemcsak 
hangadása fejlett, hanem a hallása 
is. Hallószerveik az elülső lábaik 
tövénél találhatók, amely segítsé-
gével képesek a hangforrást nagy 
pontossággal beazonosítani. Ér-

dekesség az is, hogy a kibocsátott 
hang alapján a következtetni lehet 
a hangerőből, hangmagasságból 
a hímek kondíciójára.

Búvóhelyét a talajba készíti 
el. Közel fél méter hosszú, ferde 
lefutású alagutat ás, amelynek a 
végén egy lakókamrát alakít ki. 
A bejáratot leginkább fűcsomók 
tövénél készíti el, ami védi a járatát 
a beomlástól. A tücsöklyuk előtt 

egy lapos kis teraszt hoz létre, amit 
rendszeresen tisztán tart – innen 
lehet tudni, hogy lakott-e még a 
járat. Ezen a teraszon ciripelnek 
a hímek, valamint küzdőtér is, 
hiszen itt zajlanak a hímek közti 
területvédő csaták is. 

Hazánkban a mezei tücsök ál-
lománya stabil. Nemcsak a pusz-
tákon, legelőkön él, de előfordul 
a mezőgazdaságilag művelt terü-
leteken, kiskertekben is. Európa 
számos országában azonban az 
intenzív vegyszerezés következ-
tében oly mértékben meggyérült, 
hogy felkerült a veszélyeztetett 
állatfajok listájára is. Területvé-
delemmel, visszatelepítési prog-
ramokkal próbálják megmenteni 
a fajt.

Számos irodalmi alkotásban, 
mesében feltűnik a mezei tücsök. 
Ciripelő hangja miatt kedvenc ál-
latként is tartották a Távol-Keleten.  
Azonban a természetben fontos 
része a táplálékhálózatban van: 
számos állat tápláléka. Vércsék, 
varjak, gébicsek, szalakóták, cse-
lőpókok, de a fokozottan védett 
rákosi viperák is gyakran zsák-
mányolják.

Hazánkban nem védett faj, de 
megérdemli a figyelmet, vigyáz-
zunk rá!

- Eddig tényleg nem panasz-
kodhatom, hiszen jól alakul a 
felkészülésem. Két hete volt egy 
házi felmérő versenyünk Tatán, 

ahol 300 kg-mal háromszor is 
leguggoltam, erre korábban 
még nem volt példa. Úgy érzem, 
hogy nem csak fizikálisan, ha-

nem mentálisan is jó állapotban 
vagyok. Gyorsan lekopogom, de 
eddig sem sérülés, sem betegség 
nem akadályozott a munkában. 

- Érződik már a csapaton az 
Eb-láz?
- Mivel sok időt töltünk együtt 

az edzőtáborban, ezért termé-
szetesen sűrűn szóba kerül az 
Európa-bajnokság, amelyen az 
is lehet, hogy három szegedi ver-
senyző is indul. Az eddigi felmérő 
eredmények alapján Dávid Van-
essza és Csató István is tagja a bő 
keretnek. A szombathelyi Savaria 
Kupa lesz az utolsó válogató, ha 
ott jól emelnek, akkor ők is be-
kerülhetnek az utazócsapatba. 

- Nagy Pétert viszont biztosan 
nem láthatjuk ezen a verse-
nyen!
- Igen, hiszen én nem Szombat-

helyen állok pódiumra, hanem 
a kazanyi Elnök Kupán. Évek 
óta meghívnak erre a viadalra 
Oroszországba, ahol minőségi 
mezőnyben versenyezhetek. Ez 
most sokkal jobban szolgálja a 
felkészülésemet, hiszen tényleg 
rá leszek kényszerítve a verseny-
zésre. Arról nem is beszélve, hogy 
több riválisom is nevezett, így 
testközelből láthatom őket, mi-
lyen formában vannak. Ez a ver-
seny jó visszajelzés számomra 
az Eb előtt. Ha szükséges, akkor 
három és fél héttel az Eb előtt még 
lehet korrigálni az edzésterven.

- Az Európa-bajnokságig meg-
marad ez a két laki élet?
- Igen, hiszen már csak egy he-

tet leszek Szegeden, a többi időt 

Tatán töltöm az edzőtáborban, 
valamint elutazom még néhány 
napra Kazanyba. Ha itthon va-
gyok, akkor több minden elvonja 
a figyelmemet a munkáról, legyen 
az egy postai csekkbefizetés, vagy 
egy bevásárlás. Tatán azonban 
csak edzünk és pihenünk, az 
étkezésünk is tökéletesen meg-
oldott, változatos a menü, ez pedig 
mondanom sem kell, mennyire 
fontos.

- A 2015-ös világbajnoki dosz-
sziét már végleg lezárta?
- Nem is volt más választás, 

le kellett zárni. Reálisan nézve 
a v ilágbajnokságon nem sok 
esélyünk volt a három csapat 
kvótára. Ettől függetlenül min-
denki sportemberként küzdött és 
megpróbálta magából kihozni a 
maximumot. Utólag már kiderült, 
hogyha mindenki megjavította 
volna az egyéni legjobbját, akkor 
sem jártunk volna sikerrel. 

- Norvégiából hogyan vezet az 
út Rióba?
- A magyar férfi válogatott már 

csak egyetlen olimpiai kvótát 
szerezhet az Európa-bajnoksá-
gon. Az eddig nem kvalifikált 
országok rangsorában az első 
hét között kell végeznünk. Úgy 
érzem, hogy ez egy teljesíthető 

küldetés. Nem lesz könnyű, de 
képes rá a csapat.

- Nézzük az optimista forgató-
könyvet! A magyar válogatott 
megszerzi azt az egy csapat 
kvótát az Eb-n. Ki dönt arról, 
hogy melyik versenyző utazhat 
az olimpiára?
- Erről az elnökség határoz 

majd. A z Európa-bajnokság 
után lesznek még válogatók, a 
szövetség pedig biztosan felállít 
valamilyen válogatási elvet. 

- London után Rió lehetne a 
második olimpiája.
- Természetesen az a célom, 

hogy kijussak a nyári ötkarikás 
játékokra. Mindent ennek ren-
delek alá, ez határozza meg a 
mindennapjaimat. Az Európa-
bajnokság is ezért lesz nagyon 
fontos, szeretnék jó eredményt 
elérni, ugyanakkor Norvégiába 
a csapatkvótáért utazunk, az az 
elsődleges. A kontinenstornán 
én leszek az utolsó magyar súly-
emelő, aki pódiumra áll. Akkor 
már tudni fogjuk, hogy mekkorát 
kell emelnem az olimpiai kvalifi-
kációért. Első a csapatkvóta, ha a 
minimumot kell teljesíteni hozzá, 
akkor csak annyit emelek, ameny-
nyit szükséges, ha viszont koc-
káztatni kell, akkor kockáztatok.

STOP
A FÖLDLENYÚLÁSRA

Közélet

A jelenleg zajló földárverések-
kel jól működő cégeket, csalá-
dokat, embereket tesz tönkre a 
kormány, amikor megélhetésü-
ket veszik el és adják oda olya-
noknak, akik eddig soha nem 
foglalkoztak mezőgazdasággal. 
Az egész „földbiznisz” arról szól, 
hog y tömegesen szereznek a 
szakmához igazából nem kötődő 

személyek területeket. Természe-
tesen Csongrád megyében is ez 
hasonlóképpen van.

Az MSZP a lenyúlás és a föld-
mut yi megállítása érdekében  
népszavazást is kezdeményeznek 
az ügyben. Az ehhez kapcsolódó 
aláírásgyűjtés hamarosan elkez-
dődik, Szegeden is több helyen 
lehet aláírni az íveket.

Hazánk első számú súlyemelője, Nagy Péter (30) gőzerővel készül az áprilisi 
norvégiai Európa-bajnokságra, amely az utolsó lehetőség az olimpiai kvalifikációs 
megszerzésére. A Szegedi Lelkesedés SK erős embere az elmúlt heteket hol a 
tatai edzőtáborban, hol Szegeden töltötte. Az Eb-re egy kazanyi nemzetközi 
versennyel hangol.

A Magyar Rovartani Társaság által kiírt internetes szavazáson a mezei tücsköt 
választották meg 2016-ban az Év rovarának. A versenyben a szarvasbogarat és 
a kisasszony szitakötőt hagyta maga mögött.
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Közel kétszázötvenen szóra-
koztak felhőtlenül az IH Rendez-
vényközpontban a tizedik, jubi-
leumi szegedi nyugdíjas bálon.

– A hagyományokhoz híven 
idén is korán, már délután 5 óra-
kor elkezdtük a műsort, hogy az 
utolsó buszokkal mindenki haza 
mehessen. A hangulat most is 
fergeteges volt – mondta Boros 
Gyula idősügyi referens.

A bált Borsos Anikó vezetésével 
a Tánccentrum ifjú növendékei 
nyitották meg, sokan saját unoká-
jukat is láthatták így a színpadon 

táncolni. A többfogásos vacsorát 
követően a Vecsernyés duett húzta 
a talpalávalót. Az est fénypontja-
ként pedig félszáz tombolatárgyat 
sorsoltak ki – a szerencsés nyerte-
sek így nemcsak egy jó élménnyel, 
hanem értékes tárgynyeremények-
kel térhettek végül haza.

Nem sok ideje marad pihenni 
a szegedi nyugdíjasoknak, mert 
már szervezik az idei szabadtéri 
szezonnyitó rendezvény, a Tavaszi 
forgatag programját.

Boros Gyula elmondta, a nyol-
cadik alkalommal megrendezen-

dő eseménynek most is az Újsze-
gedi Partfürdő ad majd otthont 
április 23-án.

Az egész napos szabadidős 
programon minden évben több 
száz szegedi szépkorú vesz részt, 
hogy reggeltől késő délutánig mo-
zogjon, főzzön, szórakozzon. 

– Most is meghirdetjük a ha-
gyományos főzőversenyt, amely-
nek lényege, hogy a korszerű, 
egészséges táplálkozás jegyében 
készítsék el a szabadban azokat 
az ételeket, amelyeket azután 
közösen el is fogyasztunk.

Az idén a Tisza-parti Cukor-
betegek Egyesülete bemutatót 
is tart és gyakorlati tanácsokat 
is ad a résztvevőknek, hogyan 
lehet egészségesen, mégis fino-
man főzni és étkezni.

Miközben a délelőtti bogrács-
fesztiválon tucatnyi féle étel fő 
majd, a részt vevő csapatok jóvol-
tából, addig a nyugdíjas klubok 
tagjai játékos sorversenyeken, 
közös tornán, vetélkedőkön ve-
hetnek részt. Többek között ne-
vezni lehet majd pétanque, darts 
és frizbi versenyekre.

Veprik Róbert, a Szegedi Va-
daspark ügy vezető igazgatója 
elmondta, évről évre hasonló mér-
tékű támogatásban részesülnek 
az önkormányzattól, azonban 
saját bevételeit folyamatosan 
emelni tudta az állatkert. Az 
igazgató kiemelte, szeretné, ha 
a Vadaspark a lehető legnagyobb 
mértékben a saját lábára állna 
és nem terhelné a fenntartót a 
működési költségeivel.

Ahhoz azonban, hogy a bevétel 
növekedjen, folyamatos fejlesztés-
re van szükség. Tervekből pedig 
nincs hiány. 

Míg tavaly megépült például 
a várva várt medve és farkas be-
mutató, idén várhatóan egy pré-
rikutya-fakúszósül bemutatóra, 
valamint egy nagy vízimadár-
röpde kialakítására kerülhet sor.

Ezen kívül megkezdődött a 
tervezése az elefántháznak is, 

közgyűlési felhatalmazással. A 
beruházás Uniós források fel-
használásával valósulhat meg 
2017-ben. A régióban egyedülálló 
elefántcsapat pedig az eddiginél 
is több látogatót vonzhat a Szege-
di Vadasparkba.

Az újdonságok mellett nem 
szabad megfeledkezni a park 
lakóiról sem. Bár többnyire a ta-
vasz és a nyár számít az állatkerti 
baby boom időszakának, az év 
eleje kifejezetten termékenynek 
bizonyult a Szegedi Vadaspark-
ban. Közülük még nem mindenki 
látható, de az ősszel született két 
foltos hiéna kölyökkel már talál-
kozhatnak a látogatók.

A foltos hiénák etetése része 
annak az állatbemutató prog-
ramnak, amelyet tavasztól őszig 
tartanak a parkban szinte min-
den nap. Az etetésük mellett egy 
rövid előadással mutatják be az 
állatokat, elmondva, hogy mennyi 
tévhit él a fajról, amelynek kevés 
köze van a valósághoz. Az egyik 
ilyen meghatározó hit a hiéna 
táplálkozására vonatkozik, vagy-
is, hogy gyáva állatként kizárólag 
dögöt eszik csak. Ez nem igaz, 
félelmetes és nagyon hatékony 

vadászok, amelyek akár az orosz-
láncsapatokkal is összecsapnak 
az elejtett zsákmányért. 

Idén tavasszal tehát már egy 
hat tagú hiénacsalád etetését fi-
gyelhetik meg a látogatók, és lehet 
majd arra tippelni, vajon fognak-e 
kacagni izgatottságukban, vagy 
csendben osztozkodnak a zsák-
mányon.

Szintén a tavalyi év végén szü-
letett meg az a kis jaguárkölyök, 
akit alig pár napja láthatnak a 
látogatók. 

Veprik Róbert igazgató elmond-
ta, hogy a Szegedi Vadasparkba 
a németországi Halléból érkezett 
anya, Kiara 2010 és 2012 között 
már négy kölyköt nevelt fel. Va-
lamennyi alapszíne fekete volt, 
vagyis apjuk, a Nyíregyházi Ál-
latkertből született Negró színét 
örökölték.

A szakember közölte, hogy a 
kölyök a jaguárház oltalmában 
nevelkedett, de ahogy növekszik 
és az időjárás is tavasziasra fordul, 
anyjával együtt kiengedik a külső 
kifutóba.

A Szegedi Vadasparkban faj-
megmentési program keretében 
nevelnek jaguárokat. A kölyök - 

ahogy korábban testvérei is - más 
állatkertbe kerül majd, egyéves 
korában előreláthatólag Prágába 
költözik - közölte az igazgató.

A jaguár az amerikai konti-
nens legnagyobb macskaféléje, 
az Egyesült Államok déli területé-
től egészen Argentína és Brazília 
északi részéig őshonos. Elsősor-
ban a folyók, tavak környékén, mo-
csarakban és esőerdőkben fordul 
elő, de megfigyeltek jaguárokat 
a hegyvidékeken, 3800 méteres 
magasságban is. A tigrishez ha-
sonlóan kedveli a vizet, kiválóan 
úszik, de ha veszélyt érez vagy 
vadászik, ügyesen mászik fára is.

A teljesség igénye nélkül kell 
még szót ejteni Baboról. A kis 
pápaszemes pingvin szintén a 
2015-ös év végén született. Az 
azóta gondozója védő karjaiban 
nevelkedett állatott március köze-
pétől láthatják a látogatók.

Bár a Vadasparkban február-
ban újdonságként, igen sikere-
sen, sok érdeklődő gyermek és 
felnőtt szeme láttára megtartot-
ták az idei első, népszokáshoz is 
kapcsolódó programot, a Medve-
lest, azért a hagyományos ren-
dezvényeik sora mégis ilyenkor 
a természet ébredéséhez kapcso-
lódóan indul. 

Március idusa egyben a Sze-
gedi Vadaspark szezonnyitója 
is, abban az értelemben, hogy 
a látványos állatbemutatók, ál-
latetetések és állatsimogatók 
ilyenkor, hétfő kivételével már 
minden nap, a megadott időpon-
tokban elérhető programok. Ezek, 
az úgynevezett Zoo Típusú Talál-
kozások az idei évtől megújulva, 
az előző időszakhoz képest még 
több látványelemet tartalmaznak 
majd, sőt új állatszereplőkkel is 
gazdagodnak.

Szépkorúak Kitekintő

Turizmus

SZÉPKORÚAK A TAVASZI 
FORGATAGRA KÉSZÜLNEK

BABY BOOM A VADASPARKBAN
Csaknem 180 ezer látogatója volt 2015-ben a Szegedi 
Vadasparknak, a jegybevétel 160 millió forinttal re-
kordot döntött. A cég költségvetése 363 millió forint 
volt, melyből az önkormányzat 75-öt biztosított a 
működés támogatására. 

Az év első hónapjaiban sincs uborkaszezon a szegedi 
nyugdíjas szerveztek és civilek életében. Február 
végén a hagyományoknak megfelelően az idén is a 
szépkorúak báljára várták a nyugdíjasokat. Április-
ban pedig a partfürdő ad majd otthont a nyolcadik 
Tavaszi forgatagnak.

NYUGDÍJAS PROGR AMOK AT  
TÁMOGAT A VÁROS

Szegeden jelenleg 64 nyugdíjas szervezetben több mint 10 ezer 

szépkorú szórakozhat, tanulhat és pihenhet. Az önkormányzat az 

idén 15 millió forinttal támogatja a nyugdíjas és civil szervezetek 

programjait.

EGÉSZSÉGHÉT RÖSZKÉN
A MEGELŐZÉS JEGYÉBEN

Már több éve hagyomány, hogy 
minden év tavaszán az Önkor-
mányzat és a Röszke Község 
Egészségvédő Egyesülete, a há-
ziorvosokkal közösen megrendezi 
az Egészséghetet. Különböző szű-
rővizsgálatokra lehet jelentkezni, 
pl. ultrahang, szemészet, nőgyó-
gyászat, urológia, érsebészet stb. 
A vizsgálatok nagyon népszerűek 
a lakosság körében, zsúfolásig 
megtelnek mindig a meghirdetett 
időpontok. A vizsgálatok nagy 
része ingyenes, helyben valósul 
meg, és a doktorok nagy része 
már ismerősként köszönti a pá-
cienseket, hiszen évente rendsze-
resen járnak Röszkére ebben az 
időszakban. Az esemény kiegé-
szítő rendezvénye volt az idén a 
Százholdas Pagony Óvoda „Egész-

ség- és vitaminnapok” programja. 
Az egészséges életmód szokásait 
szemléletesen kiemelték, gya-
korolták. A Teddy Maci Kórház 
Program keretében a nagycso-
portosok játékosan ismerkedtek 
az orvos gyógyító munkájával, 
melynek célja, hogy félelmeik ol-
dódjanak. Két mentő szakápoló 
foglalkozású apuka segítségével 
a mentőautóval is megismerked-
tek a gyerekek, és csodálkozva 
figyelték, próbálták ki az érde-
kes berendezéseit. Egészséges 
csemegeként vitamindús zöld-
ségeket, gyümölcsöket kóstol-
hattak minden nap, előtte játékos 
formákat alakítottak ki belőlük. 
Az egészséges életmód szokásait 
szemléletesen kiemelték, gyako-
rolták a gyerekek.
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