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Szegedi KiStérSégi
Megjelenik a Szeged éS TérSége TerüleTfejleSzTéSi ÖnkorMányzaTi TárSuláS TelepüléSein

Fejlesztések Szegeden� 8. oldalFejlesztések Szegeden� 7. oldalKistérség települései� 3-5. o.

ÁtadtÁK a MarS 
téri új cSarnoKot

Fejlôdô KiStérSég

Megújuló
jÁtSzótereK

Az építôk helyét 
már az árusok és a 
vásárlók vették át 
a Mars téren. Az új 
csarnokkal minden-
ki elégedett!

Az elmúlt 4 évben a Kistérség tele-
pülései több milli-
árd forintot 
fordít-
hattak 
fejlesz-
tésekre.

A kistréség településein folya-
matosan újulnak meg és lesznek 
biztonságosabbak a játszóterek.

Interjú

a legFontoSabb az öSSzeFogÁS éS a 
vÁroS Szeretete

Melyek az elmúlt 8 év legnagyobb 
eredményei?
Nagyon sok minden fel lehetne sorolni, 

hisz rengeteg mindent elvégeztünk az 
elmúlt 8 évben. Természetesen néhány 
dolgot ki tudok ezek közül emelni. Példá-
ul a két autópálya építését, amelyeknek 
köszönhetôen Szeged és térsége a leg-
fejlettebb infrastruktúrával rendelkezô 
város lett és jó célpont a befektetôknek. 
De az autópályáknak köszönhetôen vég-
re eltûnik Szegedrôl a tranzitforgalom 
és fellélegezhetnek az itt élôk. Az is 
óriási eredmény, hogy a magyarországi 
nagyvárosok közül a legtöbb európai fej-
lesztési forrást nyertük el, több mint 220 
milliárd forint értékû építkezés, beruhá-
zás zajlik Szegeden. Szintén kiemelkedô 
eredmény, hogy nálunk növekszik a 
lakosság szám, ellentétben más hasonló 
városokhoz, az elmúlt években ötezerrel 
lettünk többen.

Amikor 8 évvel ezelôtt megválasz-
tottak polgármesternek, a szegediek 
csupán 20 százaléka mondta azt, hogy 
Szeged egy fejlôdô város, ahol el tudja 
képzelni saját és gyermekei jövôjét. Ezzel 

szemben az elmúlt években már az itt 
élôk több mint 70 %-a nyilatkozott úgy, 
hisz a város jövôjében! Én igazán ezt 
tartom a legfontosabb eredménynek, 
egy városban élôk higgyenek városuk-
ban, szeressék a városukat és képesek 
legyenek összefogni a közös célokért. 
Szegeden ezt sikerült kiépíteni és én ezt 
tartom a legvédendôbb értéknek.

Mennyire élhetô ez a város? Volt 
olyan politikus, aki múzeumnak 
mondta Szegedet, ahová jó bejárni, 
de nem jó itt élni.
Én ledöbbentem azon, hogy a Fidesz 

által indított, a közéletben és a politiká-
ban járatlan, teljesen ismeretlen polgár-
mester-jelölt ilyen sarkosan fogalmazott. 
Úgy látszik Ô más városban él, mert sem 
a személyes tapasztalataim, sem az itt 
élôk véleménye nem támasztja alá a 
véleményét. Én azt látom, hogy a szege-
diek szeretnek itt élni és azt szeretnék, 
hogy a város tovább tudjon fejlôdni. Az 
elkövetkezô 4 évben pont ezt az igényt 
szeretném kielégíteni. A nagy közösségi 
beruházások után a fô hangsúly azon 
lesz, hogy további munkahelyteremtô 
beruházások érkezzenek Szegedre. Más-
részt pedig szeretném, ha a következô 
években – a nagy építkezések után – a 
közvetlen életminôséget javító, kisebb 
volumenû, de nagy jelentôségû város-
rész-fejlesztésekre szeretném helyezni a 
hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a különféle 
városrészekben az utakat, a járdákat, 
a közterületeket szeretnénk felújítani.

A munkahelyteremtés mindig na-
gyon fontos téma. Szeged milyen 
úton jár?
Én óva inteném a szegedieket attól, 

hogy higgyenek olyan politikusnak, 
aki azt mondja, majd ô hipp-hopp mun-
kahelyeket fog teremteni. Egy polgár-
mesternek, egy önkormányzatnak az 
a dolga, hogy vonzóvá tegye a város a 
munkahelyteremtô beruházásoknak. 
Ehhez két eszköze van. Az egyik a fejlett 

infrastruktúra, ebben Szeged élen jár 
Magyarországon, hisz teljesen kiépült a 
belsô infrastruktúra, itt a két autópálya. 
A másik pedig a megfelelô szakképzett 
munkaerô. Ezért is alakítottuk át két 
évvel ezelôtt Szeged teljes szakképzô 
intézményrendszerét, integráltuk a szak-
képzô iskolákat, létrehoztuk a Térségi In-
tegrált Szakképzô Központot, a TISZK-et 
és megteremtettük azt a rendszert, hogy 
a gazdasági élet szereplôi és a kamarák 
bevonásával olyan szakmát tanítsunk a 
diákoknak, amelyre valóban szükség van. 
Azt is látnunk kell, hogy Szeged legfon-
tosabb erôforrása, gazdasági életének 
motorja a Szegedi Tudományegyetem. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy el-
sôsorban a természettudományok és a 
mûszaki képzés színvonala határozza 
meg azt, hogy város munkahelyterem-
tô beruházások számára vonzó lehet-e. 
Szegeden nem állunk jól, ezért is tartom 
fontosnak és támogatom az egyetem ve-
zetésének minden olyan törekvését, ami 
a természettudományi és fôleg a mûszaki 
képzés bôvítésére irányul. Egyébként egy 
világgazdasági válság közepén vagyunk, 
Magyarországon és az Unióban is 10 
% felett van a munkanélküliség, ám a 
munkaügyi központ legfrissebb adatai 
szerint ez a mutató Szegeden nem haladja 
meg a 6 %-ot. Azzal a véleménnyel pedig 
nem tudok mit kezdeni, amelyet a Fidesz 
polgármester-jelöltje tett, hogy csak a ter-
melô ipari beruházásoknak van értelme. 
Nem tudom megérteni, hogy miért jobb 
munkahely, ha valaki három mûszakban, 
betanított munkásként, minimálbérért 
dolgozik egy szalag mellett az anyacsavar 
gyárban és miért kevésbé fontos az, hogy 
a most épülô Árkád 1000 új munkahelyet 
hoz létre, hogy a PICK folyamatosan 
bôvíti termelôkapacitását, fejlôdnek a 
call-centerek, a logisztikai központ és 
épül az ELI, amely például magasan 
kvalifikált munkavállalókat keres majd. 
Szeged egy tradicionálisan egy regionális 
kereskedelmi és szolgáltató központ és 
ezt a szerepet kell tovább erôsíteni.

Ön is mondta, hogy az Egyetem 
fontos szerepet tölt be Szegeden. 
Milyen a város és az Egyetem kap-
csolata?
Az Egyetem nem város a városban, 

Szeged iskolaváros. Ez azt jelenti, hogy 
a város és az intézmény sorsa 90 éve 
összefonódott, csak együtt lehetünk 
sikeresek. Az elmúlt éveket pont ez 
jellemezte, képesek voltunk korszakos 
jelentôségû, nagy horderejû döntéseket 
meghozni, mint például az egészségügy 
integrációja, amikor megszüntettük a 
párhuzamosságokat a gyógyításban 
és létrehoztuk a közös egészségügyi 
intézményrendszert. Ezzel korszerûbb, 

magasabb színvonalú, hatékonyabb és 
finanszírozható rendszert teremtettünk 
meg. Én ezért az integrációért nagyon sok 
politikai támadást kaptam a Fidesztôl és 
ezért is óriási elégtétel számomra, hogy 
az új kormány is példamutató modellként 
tekint a szegedi egészségügyre.

Emellett összehangoltuk szinte min-
den fejlesztési beruházásunkat, most 
például az Egyetem helyett a város készíti 
el 700 millió forintért az új klinikai tömb 
közlekedési és közmû infrastruktúráját. 
Nem olyan rég nyertünk arra pénzt, hogy 
az Egyetem Dugonics téri fôépületének 
felújítását követôen megújuljon a tér is, 
méltó környezetet teremtve az egyetemi 

központnak. Szoros, napi munka kapcso-
lat volt az egyetem és a város vezetése 
között az elmúlt években és azt folytatjuk 
a jövôben is.

Mire készül az elkövetkezô 4 évben, 
mit szeretne megvalósítani?
Szeged jövôje a szegediek kezében van. 

A kormány sem adni, sem elvenni nem 
tud tôlünk, az önkormányzatok finan-
szírozása Magyarországon normatívák 
alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a 
lakosság és a gyerekszám alapján kapjuk 
a pénzt a központi költségvetésbôl. Így 
ebbôl a szempontból nincs jelentôsége 
annak, hogy egyszínû-e a város vezetése 
és a kormány. Ugyan ez igaz 2004-tôl 
a fejlesztési forrásokra is, hisz azóta a 
kormánynak nincsenek önálló fejlesztési 

forrásai, minden beruházás, fejlesztés 
Európai Uniós támogatásból valósul meg. 
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, 
hogy egy város fejlôdésében a polgármes-
ter felkészültsége, jövôképe, politikai 
súlya a meghatározó, a pártállása viszont 
nem! Az elmúlt 20 évben több sikeres 
fideszes és szocialista városvezetô is 
volt, aki akkor is nyerni tudott, amikor 
pártjának népszerûsége alacsony volt. 
Engem például 2006-ban óriási többség-
gel választottak meg polgármesternek, 
az MSZP pedig országosan veszített. 
Amennyiben megnézzük, hogy az el-
múlt években ki nyerte a legtöbb uniós 
fejlesztési forrást, akkor látható, Szeged 

messze az elsô, de második a fideszes 
vezetésû Sopron. Én abban bízom, hogy 
a következô években azt a szemléletet, 
amit én képviselek, hogy nem a politikai 
hovatartozás számít, hanem az, ki mit 
és mennyit tesz a városért, az itt élôkért 
tovább tudjuk folytatni. Minden fejlôdés-
nek, minden eredménynek és annak, 
hogy Szeged élhetô legyen ez az alapja!

Egy kicsit térjünk vissza az okta-
tásra. Szegeden nem csak az Egye-
tem fontos, hanem az alapfokú és 
a középfokú oktatás fejlesztése is. 
Erre elég sokat költött a város az 
elmúlt években.
A város az elmúlt években 10 milliárd 

forintot költött az oktatás színvonalának 
Folytatás a 7. oldalon

Harmadik ciklusára készül Botka László, Szeged polgármestere. Mi egy 
rövid értékelést kértünk Tôle az elmúlt 8 évrôl, valamint elképzeléseirôl, 
terveirôl faggattuk.

Elsô vásárlók az új csarnokban

Felújított Kölcsey utca

Napfényfürdô



Soha nem látott fejlôdésnek indult 
Tarján, amelyre mintegy 3 milliárd 
forintot költöttek ebben a ciklusban. 
Révész Mihály, a városrész képvi-
selôje elmondta: a fejlesztéseknek 
köszönhetôen 7200 ember élhet 
olyan lakótelepen, amely otthonossá, 
korszerûbbé vált. 

Szeged még 2006-ban nyert 975 millió 
forintos uniós támogatást a tarjáni lakóte-
lep rehabilitációs programjára, melyet az 
önkormányzat 108 millió forintos önerôvel 
egészített ki. Fontos tudni, hogy nem a 
lakóházak beburkolására, újrafestésére 
nyert pénzt az önkormányzat, azok a 
munkák ugyanis a lakóközösségek ösz-
szefogásán múltak és múlnak. Tarján-
ban a házak közötti terek, utcák, járdák, 
játszóterek és a közmûhálózat újult meg 

– hangsúlyozta Révész Mihály. Tarján 
önkormányzati képviselôje elmondta: a 
kivitelezô mintegy 4,5 kilométer hosszan 
cserélte ki az elavult közmûveket. Nem-
csak az ivóvízvezetéket, de a szennyvíz- és 
csapadékvíz-hálózatot is korszerûsítették, 
felújították a közvilágítás kábelrendsze-
rét, automata öntözôberendezéseket te-
lepítettek, valamint új kutakat fúrtak. 
A 32 hektáros területen a tereken új 
díszburkolatot fektettek le, parkosítot-
tak, és modern utcabútorokat helyeztek 
ki: ivókutakat, padokat, szemeteseket, 

kerékpártárolókat. A felújított útburkolat 
17 ezer négyzetméter nagyságú, s közel 
5 kilométer a korszerûsített közvilágítási 
hálózat. Az uniós szabványoknak megfe-
lelô játszóteret építettek, de több kisebb 
játszótér is a gyermekek rendelkezésére 
áll. A nagy játszócentrumokban többek 
között gumiburkolatú sport- és gördesz-
kapályát alakítottak ki. A közterületek 
megújításával párhuzamosan jelenleg is 
zajlik Tarjánban a panelházak rekonst-
rukciója, melynek során közel 2000 lakás 
vált vagy válik energiatakarékosabbá, 
korszerûbbé és élhetôbbé. 7200 ember 
élhet olyan lakótelepen, amely otthonos-
sá, korszerûbbé vált. A legöregebb, az 
iparszerû technológiával az 1960-as évek 
óta folyamatosan épített városrész Szeged 
legfiatalabb részévé vált. – Megszépült 
az Olajbányász tér, az Ûrhajós utca eleje 

és a Budapesti körút egy része. Mintegy 
80 millió forintból új kispiac épült, 600 
millió forintból pedig megújult a Víztorony 
tér, ahonnan eltûntek a bódék, átépült a 
buszpályaudvar épülete, és újabb zöld-
területeket alakítottak ki. Ezzel együtt 
elkészült a 10-es trolibusz végállomása 
és felsôvezetéke, s hamarosan elindulnak 
a jármûvek Tarjánból, amelyek egészen a 
klinikákig járnak – sorolta Révész Mihály, 
hogy milyen fejlesztések, korszerûsítések 
voltak még ebben a ciklusban. A kép-
viselô az évi mintegy 3 millió forintos 
választókörzeti alapjából padokat telepített, 
járdákat újított fel, de épült kutyafuttató 
és kisebb parkosítási munkákra is jutott 
a pénzbôl. Révész Mihály a körzetében 
mûködô intézményeket is támogatta a 
képviselôi alapjából. Más városatyákhoz 
hasonlóan ô is osztott minden tavasszal 
egynyári virágot. Hogy mit szeretne még 
megvalósítani Tarjánban? Folytatná a 
panelprogramot és a járdafelújításokat, 
valamint megvalósítaná az Építô és Hajlat 
utca rekonstrukcióját. 

Felsôváros élen jár a panelrekonst-
rukciós programban. Szentgyörgyi Pál 
önkormányzati képviselô támogatta a 
Tabán iskola felújítását, új parkolóhe-
lyeket alakított ki, több ezer tô virágot 
ültetett a Felsô Tisza-partra.

Felsôvároson mintegy 700 lakás vett, 
vesz részt a panelfelújítási programban. 
Mindez azt jelenti, hogy a Kereszttöltés, 
Liszt, Pille, Molnár, Sajka utca, valamint a 
Felsô Tisza-part, Szilléri sugárút és Római 
körút mellett a Tápai, valamint a Tabán 
utca szinte összes panelépülete felújítás-
ra került vagy kerül. Közel 500 millió 
forintból felújították, korszerûsítették az 
Ifjúsági Házat, amit modern hô- és hang-
szigeteléssel láttak el. A Tisza Palota és a 
Tesco megépülésével létrejött a Magyar 
Telekom call centere, mely jelenleg több 
mint 200 embernek ad munkát – Szent-
györgyi Pál szerint ez volt Felsôváros 
három legnagyobb beruházása az elmúlt 
években. A tervek szerint tovább bôvül a 
call center, s a meglévô épület mellett újat 
húznak fel, ahol újabb 200 embernek ad-
nak majd munkát. A városrész képviselôje 
hangsúlyozta: a nagy rekonstrukciók mel-
lett mindig szükség van kisebb volumenû 
épületfelújításokra, a közintézmények 
környezetének szépítésére is. Ennek tá-
mogatására a Mi iskolánk, mi óvodánk 
programban 200 millió forint összegû 
pályázati keretet hozott létre a város azon 
oktatási intézmények számára, amelyek 
szülôi és vállalkozói támogatás bevonásá-
val társadalmi munkával tudják növelni a 
rendelkezésre álló forrásból elvégezhetô 
munkák mennyiségét. Így idén nyáron 
mintegy 10 millió forint értékû munkát 
végeztek el a Tabán iskolánál, amelynek 

teljes körû akadálymentesítése – mozgás-, 
látás- és halláskorlátozottaknak – már 
korábban megtörtént 36 millió forintból. 
Szentgyörgyi Pál a képviselôi alapjából 
nem csupán az iskola fejlesztését, fel-
újítását, de különbözô rendezvényeit is 
támogatta. Mint ahogy segítséget, anyagi 
támogatást nyújtott a városrész civil szer-
vezetének, a Szöfcének is, amely külön-
bözô sport és kulturális rendezvényeket, 
fesztiválokat, kiállításokat és nyugdíjas 
programokat szervezett az elmúlt években. 
Hagyománnyá vált a tavaszi virágosztás 
is: a képviselô egynyári virágpalántákkal 
igyekezett megkönnyíteni az itt lakóknak, 
hogy környezetüket még szebbé tehessék. 
11 millió forintból az Ifjúsági Háztól a 
Bertalan hídig az úttest és a mellvéd 
melletti járda közé termôfölddel feltöltött, 
öntözôrendszerrel ellátott kertészeti sávot 
alakítottak ki, ahová 2600 tô rózsát és 
4500 egynyári növényt ültettek ki. Szent-
györgyi Pál elmondása szerint az egész 
várost ilyen virágossá tenné. Elmondta: 
pályázati forrásból bôvült és ésszerûsödött 
a város kerékpárúthálózata: létrejött a 
kerékpárút-összeköttetés a Csillag tér 
és a Felsô Tisza-part között. A közleke-
dési fejlesztések között említhetô, hogy a 

képviselô a városrészi alapjából építtette 
ki a Pille utca eddig még aszfalt nélküli 
utcaszakaszát, lakossági kezdeménye-
zésre pedig parkolóhelyeket alakíttatott 
ki a Bertalan híd alatt, az Etelka sor 4. 
elôtt, az Etelka sor 6-10. mögött, valamint 
a Római körút 13-15. és a Csaba utca 
3-5. társasház belsô udvarán. Elkészült 
a Bertalan híd Római körúti hídfôjénél 
a kerékpárosokat és a gyermekkocsis 
családokat segítô rámpa, javítva a hídra 
való feljutást, illetve a híd alatti közle-
kedést. Csillapított közlekedési övezetet 
(30 kilométer/óra) jelöltek ki a Lugas és 
Kereszttöltés utca, valamint az Etelka 
sor és Körtöltés által határolt területen. 
Szentgyörgyi Pál elmondta: a József Attila 
és a Szilléri sugárúton, a Glattfelder téren, 
valamint a Felsô Tisza-parton összesen 21 
millió forint értékben újították fel az utat, 
illetve az autóbusz- és trolibuszmegállókat. 
Három rossz állapotú játszóteret, a Pille és 
Tápai utcait, valamint Etelka sorit felújí-
tották, korszerûsítették. A Felsôvároshoz 
közeli tiszai hullámtér rekonstrukciójára 
75 millió forintot fordítottak. Idén három 
ligeterdôt alakítottak ki: a hajóállomás és 
a Bertalan híd, a Bertalan híd és a Foka, 
valamint a Foka és a vízitelep között. 

Szentgyörgyi Pál elmondta: fontosnak 
tartja és támogatja a Vízisport Egyesület 
Felsô Tisza-parti bázisának fejlesztését, 
egyben támogatta és a jövôben is támogat-
ni fogja a különbözô gyermekprogramok 
szervezését. Hogy milyen tervei vannak 
még a jövôt illetôen? – A panelrekonstruk-
ciós programot mindenképpen folytatnám, 
mint ahogy a közterületek (járdák, utak, 
játszóterek) felújítását is, s a zöldterületek 
megôrzését és bôvítését is szorgalmaznám 

– mondta a képviselô.    

Teljesen megváltozott Tarján arcula-
ta az elmúlt években. A több milliárd 
forint értékû lakótelep-rehabilitáció 
hangulatos, élhetô városrésszé tette 
Tarjánt. Kenyeres Lajos önkormány-
zati képviselô a további közterület-
felújításokat, valamint a gyermekek 
és idôsek támogatását tartja a legfon-
tosabb feladatának.

Tarján városrész életében, születése, 
1968 óta a legnagyobb változást az elsô, 
átfogó, magyarországi lakótelep-rehabili-
táció hozta, melynek keretében gyökere-
sen megújultak zöldfelületei, játszóterei, 
közmûvezetékei, közútjai és közvilágítása 
az elmúlt években. Ezen arculatváltással 
párhuzamosan folyt, és jelenleg is zajlik 
az iparosított technológiával készült -- 
Tarján 100 százalékban ilyen -- épületek 
hôszigetelése és nyílászáró cseréje. A két 
nagyberuházás hangulatos, mediterrán 
jellegû városnegyeddé alakította a szür-
ke betonrengeteget, amelynek azért is 
örülnek a helyiek, mert a sokmilliárd 
forint értékû fejlesztés számláját az Euró-
pai Unió, az épületeket illetôen pedig 66 
százalékban a magyar állam és a szegedi 
önkormányzat állta. A szocialista-liberális 
városvezetés eltökélt célja, hogy ezt az új-
jáépítést, uniós forrásokból a városközpont 
felé folytassa – hangsúlyozta Kenyeres 
Lajos, Tarján önkormányzati képviselôje. 
Majd így folytatta: -- Az említett gigabe-
ruházások mellett a városrészi képviselôi 
alapom által fejlesztésre fordítható évi 3 
millió forint szerénynek tûnik, de célzott 
felhasználásával érzékelhetô változást 
hozott a preferált csoportok életében, je-
lesül a legfiatalabbaknál. Választókerüle-
temben három önkormányzati óvodát és 
egy bölcsôdét támogattam és támogatok 
minden rendelkezésemre álló eszközzel, 
amelynek eredményeképpen eltüntet-
tük a használhatatlan betonmedencét a 
Csongor téri óvodából, helyére az uniós 
elôírásoknak megfelelô homokozót és 
játszóeszközöket telepítettünk, egyként 
a Sás utcai és Rókás óvodákkal. A gyere-
keket vadasparkba, színházba, bábszín-
házba, bagolylesre vittem, jótékonysági 
rendezvényeiket támogattam. A Tünde téri 
bölcsôdébe napernyôket, sövényt telepí-
tettünk, az összes gyermekintézményben 

kezdeményezésemre és támogatásommal 
kicseréltük a padokat, a homokozókban 
pedig a homokot – mondta Kenyeres Lajos. 
Tarján lakóinak többsége 50 évesnél idô-
sebb, ôk a másik célcsoport, akik fokozott 
törôdést igényelnek. Ezért egyrészt a nagy 
közlekedési projekt keretében megépült 
az akadálymentesített, teljesen felújított 
Víztorony téri autóbusz végállomás, kibô-
vítve az új, 10-es trolivonal kezdôpontjával, 
amelynek süllyesztett padlós jármûveivel 
rövidesen a klinikákig lehet utazni. 
Ugyanezen beruházás keretében megújul-
tak a Csillag téri megállók. – Kiemelten 
kezeltem a pihenôpadok felújítását, ami 
közel száz ülôalkalmatosságot érintett. 
Meg kell jegyeznem, hogy e kérdésben 
nézeteltérés van a lakók között, mármint 
a telepítés és felszámolás tekintetében. 
Évente százezres tételben osztottam vi-
rágutalványokat, és kérésre komposztot, 
virágföldet szállíttattam a társasházakhoz, 
aminek – a teljesség igénye nélkül – a 

Budapesti körúton, a Zöldfa és Erôs János 
utcában jól látható az eredménye. Az 
elhasználódott, fagyökerek felnyomta, 
balesetveszélyes járdák kijavítása csak 
ezen a területen 100 millióba kerülne, 
ezért csak a legszükségesebbekre futotta, 
például az Erôs János és Zöldfa utcában, 
valamint a Piroska téren. A következô 
ciklust illetôen ezt tekintem kitüntetett 
feladatomnak, a nagy beruházások utáni 

„aprómunkák” elvégzését, hogy ne ma-
radjon kátyú, repedés, gödör a területen. 
Mivel azonban csak közbeszerzés útján 
lehetséges a megvalósítás, göröngyös 
az odavezetô út is, amit, sajnos, a Lugas 
utcai parkoló elnyúló burkolatfelújítása 
is bizonyít. Folytatni kívánom a fent em-
lített tevékenységeket, hisz a kicsiket 
és idôseket kötelességem támogatni, a 
közterületet illetôen pedig megkísérlünk 
olyan uniós pénzekhez jutni, amelyek 
gyökeresen megváltoztatják járdáink, 
utjaink állapotát, és természetesen foly-
tatjuk a lakótelep rehabilitációt.

Fejlôdô vÁroSréSzeK
Új sorozatot indítottunk lapunkban: szegedi önkormányzati képviselôk 

beszélnek arról, milyen fejlesztések voltak az elmúlt hónapokban, években 
a városrészükben, mire fordították a képviselôi alapjukat és milyen terveik 
vannak a jövôt illetôen. Sorozatunkban ezúttal Tarján két képviselôjét, 
Révész Mihályt és Kenyeres Lajost, valamint Szentgyörgyi Pált, Felsôváros 
képviselôjét kérdeztük.

Felújított panelház

Új dísztér Tarjánban

Tisza Center

Tarjáni Általános Iskola

A felújított Víztorony tér

Fejlesztések Szegeden

Felújított Ifjúsági Ház
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TÖBB MiLLiáRd FoRinT ju-
ToTT FEjLESzTéSRE ALgyôn

A kompetencia alapú oktatás fejlesz-
tésére, a pedagógusok továbbképzésére 
és eszközbeszerzésre 32 millió forintot 
nyertünk. Közel 6 millió forintból újítot-
tuk fel a Keszeg utca burkolatát, amely-
nek fele volt pályázati pénz. 21 millió 
forintból átfogó szervezetfejlesztés volt 
a polgármesteri hivatalban, amelynek a 

homlokzatát – a Tájházzal együtt – 12,5 
millió forintból újítottuk fel. 13 millió 
forintos rekonstrukción esett át a 16 
évvel ezelôtt átadott Faluház. A Fô téren 
9 millió forintból szökôkutat építettünk 
és új játszóeszközöket telepítettünk. A 
növekvô gyermeklétszám miatt tavaly 
bôvítettük az óvodát, amely most 8 cso-
porttal mûködik. Húsz férôhelyes bölcsô-
dét is építettünk saját forrásból 2008-ban. 
Algyô turisztikai fejlesztésének alappillé-
rét, a Borbála fürdôt 2007-ben adtuk át. A 
fürdôkomplexum szintén saját forrásból, 
mintegy 700 millió forintból valósult meg. 
25 millió forintból akadálymentesítettük 
a polgármesteri hivatalt és a szociális 
intézményeket. A falunapon, október 
elsején adjuk át azt az elkerülôutat, amely 
a Prímagáz telepet köti össze a 47-es 
fôúttal. A mintegy 3 kilométeres út 170 
millió forintból – amelybôl 109 millió volt 
pályázati forrás – épült meg a település 
déli részén. Ezzel mentesítjük Algyôt 
a nagy tehergépjármûvektôl. Szintén 
a falunapon adjuk át a községházával 
szembeni Szolgáltató Házat, ahol a ká-
beltelevízió és a Tisza Volán kapcsolati 
irodája kap helyet, s itt lehet intézni 
a településüzemeltetéssel kapcsolatos 
ügyeket is. Az egykori Tisza Vendéglô 
épületét 30 millió forintból alakítottuk 
át. Tavasszal kezdtük el építeni az új, 16 
tantermes, több-
f u n k c i ó s 

iskolát az 1310 négyzetméteres torna-
csarnokkal, a közel 500 négyzetméteres 
aulával, valamint étteremmel és 300 
adagos melegítôkonyhával. A beruházás 
költsége közel 1,7 milliárd forint, amely-
bôl 200 millió forintot pályázaton nyert 
az önkormányzat. Az új helyen 2011 
szeptemberében indul a tanítás. A Bartók 
Béla és Bányász utca 15 millió forintos 
járdafelújítása folyamatban van. Egy 

uniós pályázaton 31 millió forintot nyer-
tünk a romániai testvértelepülésünkkel, 
Újvárral közösen kulturális programok 
megvalósítására. Elôkészítés alatt áll, s 
várhatóan még az idén megindul a Fô 
téren annak a kétszintes szolgáltatóház-
nak az építése, amelyben a rendôrség 
mellett a szakorvosi rendelô is helyet 
kap, s itt alakítunk ki a Köntös-házból 
egy hatszobás vendégházat. A Tiszavirág 
utca mellett 27 építési telket alakítunk 
ki és közmûvesítünk. A Kikelet, Nyírfa, 
Sirály és Egri utcát 80 millió forintból 
aszfaltozzuk le.

FoLyAMAToSAn FiATALodiK 
BoRdány

2007-ben készítettük el a település Új 
Magyarország Fejlesztési Tervhez illesz-
kedô gazdasági programját. 2008-ban in-
dultak be azok a pályázatok, amelyekhez 
kapcsolódni tudtunk, s amelyek 2009-re 
és 2010-re valósultak, illetve valósulnak 
meg. 2006-tól több mint 30 pályázatot 
nyújtott be az önkormányzat, amelynek 
több mint 80 százaléka nyert. A hazai és 
uniós pályázatokból 1 milliótól 100 millió 
forintig nyertünk. Saját fejlesztésben új 
épületet húztunk fel a védônôi szolgá-
latnak. Ez a beruházás közel 20 millió 
forintba 
k e -

rült. Mellette épült fel az új, integrált 
szociális központ, amire 87 millió fo-
rintot nyertünk. A védônôi szolgálat és 
az idôsek otthonának egy helyre való 
költöztetése és egy helyen, integrált for-
mában való mûködtetése hosszú távú 
terveink között szerepelt. Felújítottuk és 
akadálymentesítettük a 100 férôhelyes 
óvodát, amihez építünk egy bölcsôdét 
is. Így egy helyen lesz az óvoda és a 
bölcsôde. A beruházás 100 millió forint-
ba kerül. Minderre azért van szükség, 
mert – büszkén mondhatom – fiatalodik 
a falu. Felújítjuk a volt védônôi épületet, 
ahol védelmi központot alakítunk ki. A 
mintegy 20 millió forintos beruházás 
során 13 térfigyelô kamerát szerelünk 
fel a településen, amelynek képei, vala-
mint a tanyai jelzôrendszeres szolgálat 
segélyhívásai a védelmi központba fut-
nak be. De az üzletek és magánházak 
riasztórendszerét is be lehet kapcsolni 
a védelmi rendszerbe. A központban 24 
órás szolgálat lesz, s ha bármi problé-
ma van, a diszpécser azonnal értesíti a 
mentôket, rendôröket, tûzoltókat és pol-
gárôröket. A pályázatunk elbírálás alatt 
áll. Mivel a Faluház elnyerte az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér címet, 30 
millió forintos infrastruktúra-fejlesztés 
indult a kulturális intézményben. Mivel a 
Szent István tér nem szerepelt a szenny-
vízberuházási programban, pályázaton 
nyert 20 millió forintból felújítottuk a 
teret, amit a Bánvölgyi László szegedi 
szobrászmûvész tervezte díszkúttal-ivó-
kúttal együtt adtunk át. Ebben a ciklus-
ban épült meg az Üllés és Bordány közötti 
4,3 kilométeres kerékpárút, amelyre kö-
zel 74 millió forintot nyertünk pályázaton. 
A Bordány és Szeged közötti 8,3 kilomé-
teres kerékpárút – amely Sziksósig már 
megépült – tervezésére 1,3 millió forintot 
nyert az önkormányzat. Az engedélyes 
tervek már elkészültek. Vannak olyan 
nagyobb pályázatok, amelyek túlmu-
tatnak a cikluson. Ilyen négy kistérségi 
projekt: a szeméttelep rekultivációja, a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, az 
ivóvíz minôségének javítása, valamint a 
közösségi közlekedés fejlesztése.

dESzK Az EgySég éS Az 
ELKÖTELEzETTSég FALujA

16 év után új polgármestere lesz Deszk-
nek, hiszen Simicz József, a település je-
lenlegi vezetôje nem indul a választáson. 
Munkáját a képviselôtestület díszpolgári 
címmel ismerte el. A politikus azt vallja, 
Deszk nem ülhet meg a babérjain, még 
akkor sem, ha épen nagyon nehéz idô-
szakot élnek az önkormányzatok.

Deszk épülése, szépülése nagyrészt 
a sikeres pályázatoknak köszönhetô. 
Simicz József az 1994 óta eltelt idôszakból 
példaként említi, hogy kiépült a szeny-
nyvízcsatorna hálózat és a csapadék-
víz elvezetô rendszer, az utcák szilárd 
burkolatot kaptak. Ezek a munkálatok 
akkor sok nehézséggel jártak, de a vég-
eredmény önmagáért beszél, jegyzi meg 
a polgármester. Lett az elmúlt 16 év-
ben sportcsarnok, fölújított sportöltözô, 

faluház, ravatalozó, korszerûsödött az 
óvoda-iskola, a mûvelôdési ház, és a pol-
gármesteri hivatal, kívül-belül megújult 
a szakkórház. Deszket Szôreggel kerék-
párút köti össze, és a falut kettészelô 
43-as út forgalmát jelzôlámpa zabolázza. 

A falu gazdálkodása az utóbbi évek-
ben sokkal nehezebbé vált, márpedig a 
fejlesztési pályázatok önerô nélkül nem 
mûködnek. Pályázatok nélkül viszont a 

fejlôdés is megrekedne. Hiteleket is be-
ruházásra, fejlesztésre vett föl az önkor-
mányzat. A leköszönô polgármester úgy 
látja, Deszknek nincsenek napi, anyagi 
gondjai, de a továbbiakban is racionális 
gazdálkodásra, átgondolt költségvetésre 
lesz szükség. Jól kell egyensúlyozni ah-
hoz, hogy megmaradjon a stabilitás, de a 
pályázatok írása, a fejlesztés se álljon le. 

Simicz József az országosnál jobbnak 
látja a Deszken élôk szociális helyzetét, 
még akkor is, ha több család él nagyon 
nehéz körülmények között. A helyiek na-
gyobb részének van munkája, jövedelme, 
szociális segélyre viszonylag kevesen 
szorulnak. 

Deszk a méreteihez, lakosságszámá-
hoz viszonyítva imponáló külföldi kap-
csolatokkal rendelkezik. Jó mûködnek 
a belgiumi, szerbiai, romániai, ukrajnai 
testvérkapcsolatok. A faluban ápolt ma-
gyar és szerb néphagyományok, rendez-
vények messzire viszik Deszk hírnevét.

Simicz József azt várja utódától, bárki 
legyen is, hogy szépítse tovább a falut, 
ôrizze meg a lakosság és az önkormány-
zat közötti jó viszonyt, és a képviselôtes-
tület egységét, elkötelezettségét, mert 
elôrefelé csak így vezet út.

TALPon AKARnAK MARAdni 
A dóciAK

Az alig 800 lelkes községet, Dócot az 
elmúlt négy évben Tóth Margit irányí-

totta. Az önkormányzatok, különösen a 
kicsik nehéz helyzetét ismerve egyál-
talán nem meglepô, ha a polgármester 
röviden nehéznek, viszontagságosnak, 
mégis sikeresnek ítéli az eltelt ciklust.

Tóth Margit hangsúlyozza, nagy 
eredmény, hogy a falu fennmaradt, és 
zavartalanul mûködik. Ezzel együtt a 
község modernizálódott is. A Leader 
programnak köszönhetôen mintegy 20 
millió forintból épült korszerû játszótér, 
vele pihenôpark. Ugyancsak a Leader 7 
millió forintjából indult meg egy Tisza 
túra útvonal kiépítése, a munkálatokat 
azonban az árvíz megakasztotta. Pedig 
a dóciaknak célja az idegenforgalom 
fellendítése, például egy Tisza parti erdei 
iskolával, amihez egy régi tanyaépület 
már rendelkezésre áll.

A helyiek a polgármesteri hivatalban 
és az óvodában tapasztalhatják az ener-
gia hatékonysági korszerûsítés eredmé-
nyét, hiszen e két helyen korszerûbbre 
cserélték a nyílászárókat, de az óvoda 
melegítôkonyhájának csúszásmentesí-
tésére is futotta. A települést ivóvízzel 

ellátó kutat esztétikus, az elôírásoknak 
megfelelô kerítéssel vették körbe.

A kultúrára is áldozott Dóc: Sándorfal-
vával összefogva a községi könyvtárba 
új számítógépek érkeztek, a látáskáro-
sultakat pedig felolvasógép segíti.

A polgármester asszony a sikerek mel-
lett a teendôket sem rejti véka alá. Elsôd-
leges feladat a szociális ellátás fejlesztése, 
hiszen Dóc lakossága egyre idôsödik, és 
nagyon sokan élnek tanyán, ahol külö-
nösen rászorulnak a segítségre. Nagyon 
fontos lenne, hogy helyben teremtôdjenek 
új munkahelyek. A falunak kiválóak a 
kapcsolatai a jelenlegi munkáltatókkal, 
így van remény, hogy lesznek új állás-
helyek. Munkahelyet teremtene például, 
ha sikerülne saját konyhát létesíteni 
a községben, ahonnan megoldanák az 
óvodai, az iskolai és az idôsotthoni ét-
keztetést. Lobbizik az önkormányzat 
egy fiókgyógyszertár létrehozásáért is, 
amihez a helyiséget is adná.

A jövô feladata a külterületi utak, va-
lamint a községbeli és a környéki busz-
megállók rendbe tétele. Ehhez sok pénz 
kellene, miközben a költségvetés nincs 
könnyû helyzetben. A négy éve még 5 
milliós munkabérhitelt sikerült visszafi-
zetni, a 13 milliós folyószámlahitelt pedig 
12 milliósra zsugorítani. A polgármester 
asszony szerint utóbbit 2014-re 5 millióra 
lehet csökkenteni. A legfôbb cél azonban 
a következô idôszakban is talpon marad-
ni, minden körülmények között.

PolgÁrMeSteri értéKelôK
Kistérség települései

Dr. Piri József
Algyô polgármestere

Balogh Ferenc
Bordány polgármestere

Simicz József
Deszk polgármestere

Tóth Margit
Dóc polgármestere

Felújított iskola Deszken

Bordányi faluház Dóci játszótér

Borbála Fürdô Algyôn
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PolgÁrMeSteri értéKelôK
Kistérség települései

gondoSAn TERVEzETT
jÖVôKéP doMASzéKEn

A majd’ 5 ezer ember lakta, Szegedhez 
egészen közeli Domaszék nem csak ré-
pájáról ismert. A gondosan tervezett te-
lepüléspolitika révén számos eredményt 
ért el a község, így szépülô, korszerûsödô 
tagja a kistérségnek.

A feladatokat és a fejlesztési irányokat 
három, a képviselô-testület által is elfo-
gadott dokumentum rögzíti – mondja 
Kispéter Géza polgármester, hozzátéve, 
számos olyan eredménnyel is büszkél-
kedhet a falu, melyek eredetileg nem 
szerepeltek az elképzelések között. Ez 
a sikeres pályázatoknak köszönhetô. 
Ugyanakkor a kiírásokhoz szükséges 
önerô elôteremtése nem egyszer fejtö-
rést okoz. 

Nagy büszkesége a helyieknek, hogy 
sikerült megoldani a bölcsôdei férôhelyek 
számának növelését. Jelentôs siker az új 
óvodai csoportszoba kialakítása, az isko-
la nyílászáró-cseréje és a kompetencia 
alapú oktatás feltételeinek megteremtése. 
A gyerekeket új játszótér is várja, és 
felújított épületbe költözhetett a könyvtár. 

Domaszék sikeresen pályázott a csa-
padék- és belvíz elvezetési rendszer 
korszerûsítésére. Erre nagy szükség 
van, hiszen például az idei, rendkívül 
csapadékos idô komoly károkat okozott. 
A mintegy 80 milliós projekt kivitelezése 
már javában zajlik. Az elmúlt 4 év egyik 
nagyberuházása a kerékpárút megépíté-
se volt Mórahalomig. A tervek szerint ez 
a kerékpárút a következô években egé-
szen Szegedig kiépül, újabb kapcsolatot 
teremtve a település és a megyeszékhely 
között. 

A sikerek nem jelentik, hogy Domaszék 
célba ért, hiszen a polgármester asztalán 
a további teendôkrôl és a nehézségekrôl 
is hosszú lajstrom fekszik. Megfelelô 
támogatás híján egyelôre megoldatlan a 
szennyvíztisztító kapacitásának bôvítése, 
és az utcák aszfaltozásához is még csak 
a kiviteli tervek állnak rendelkezésre. 
A falu ugyanakkor a bel- és külterületi 
utak karbantartására évrôl évre jelentôs 
összegeket fordít.

Domaszék sem adja föl a munkahelyte-
remtés gondolatát. A település rendezési 
terve szakhatósági engedélyre vár. Ha 
érvénybe lép, az általa kijelölt kereskedel-
mi és szolgáltató övezetet lehetôvé teszi 
a vállalkozások számára a letelepedést.

A község vagyona jelentôsen gyarapo-
dott az elmúlt idôszakban, de Kispéter 
Géza polgármester nem titkolja a jelentôs 

hitelállomány meglétét sem. A hitelek 
nélkül viszont nem lennének beruhá-
zások sem, pedig a fô cél a következô 
években sem lehet más, mint a helytállás, 
a gyarapodás az itt élôk érdekében.

KüBEKHázA – 
A Mi KiS FALunK

Kübekháza Önkormányzata ebben a 
ciklusban is folytatta a 8 évvel ezelôtt, 
még 2002-ben megkezdett hosszú távú 
falufejlesztési politikáját, amelynek ered-
ményeként a leszakadó, perspektívátlan 
faluból mára Szeged környékének egyik 
legdinamikusabban fejlôdô falujává lé-
pett elô.

A kitelepülô egyre több fiatal csalá-
doknak köszönhetôen település lakói-
nak átlagéletkora 39 (!) évre csökkent. 
Mindez arra sarkallja önkormányzati 
vezetésünket, hogy a jövôben további 
olyan szolgáltatásokat, kedvezményeket, 
programokat vezessen be, amelyek a 
fiatalok és a középkorúak érdeklôdését 
falunk iránt tovább élénkíti, letelepedési 
kedvüket növeli és nem utolsó sorban ké-
nyelmüket, kikapcsolódási lehetôségeiket 
minél színvonalasabban és sokrétûbben 
helyben is biztosítja. 

Azt tapasztaljuk, hogy Kübekháza 
hátrányaiból mára elônyt kovácsoltunk, 
hiszen a város viszonylagos „távolsága” 
(Szeged központjától mindössze 16 km) 
jó lehetôséget biztosít a zajból, nyüzs-
gésbôl menekülô; a csendre, jó levegôre 
vágyó, gyermekeiket, értékeiket bizton-
ságban tudni akaró emberek és családok 
számára, akik távolabb, de mégsem túl 
távol a várostól, egy hangulatos kisebb 
faluban szeretnék életüket élni. Kübek-
háza – köszönhetôen az igen aktív helyi 
polgárôrségének, a velük együttmûködô, 
tevékenységüket folyamatosan össz-
hangban végzô határrendészetnek és 
rendôrségnek – a megye egyik legjobb 
közbiztonságú településévé vált az utóbbi 
években.

Településünkön, illetve hozzá kapcso-
lódóan az elmúlt nyolc évben mintegy 2,2 
milliárd forint értékben (kisfalusi szinten 
ez jelentôs összeg!) történtek infrastruk-
turális és humánfejlesztések, amelyek 
egy modern, minden infrastruktúrával 
rendelkezô falu alapjait teremtették meg.

Örömmel tölt el bennünket, hogy két 
nehéz, általános iskola nélküli esztendô 
után, idén ôsszel a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye és Dr. Kiss-Rigó László megyés 
püspök jóvoltából, önkormányzatunk és 

az egyházmegye összefogása révén, az 
ország egyik legmodernebb, katolikus 
fenntartású, azonban az ökumené érté-
keire nyitott, keresztény szellemiségû 
oktatási intézményt adhattunk át. Kuri-
ózumnak számít óvodánk is, a pár éve 
épült minifalujával és a köréje kialakult 
óvodaturizmusával, amelyrôl 2009-es 
átadásakor szinte minden országos mé-
dium beszámolt.

Fontos szólnunk az egészségügyi és a 
szociális területen elvégzett feladataink-
ról. Pár éve több tízmilliós beruházásnak 
köszönhetôen készült el a falu modern 
Egészségügyi és Szociális Centruma. 
Hozzá kapcsolódóan biztosítjuk lakó-
ink számára az ingyenesen igénybe 
vehetô - önkormányzati finanszírozá-
sú - szolgáltatásokat (rendszeres havi 
szûrôvizsgálatok, ismeretterjesztô elôa-
dások, bevásárló utak, pedikûrmanikûr-
kezelések, család- és idôsgondozás, 
figyelôszolgálat, baba-mama klub, ki-
rándulások szervezése, lelki gondozások, 
civil programok, stb…), amelyek révén 
is igyekszünk az itt élôk életszínvonalát, 
megelégedettség- és fontosságérzetét 
növelni.

Persze rengeteg még a tennivalónk, 
sok még a ránk váró feladat, de hisz-
szük hogy a nyolc esztendôvel ezelôtt 
megkezdett folyamat a jövôben tovább 
folytatódhat. Jelenlegi és jövôbeni lakóink 
épülésére és megelégedésére!

éRTéKTEREMTô éVEK
VoLTAK RÖSzKén

Gyönyörû idôszak volt az elmúlt négy 
év. Értékteremtô, fejlesztô, a települést 
fejlôdési pályára állító idôszakot tudhat 
maga mögött az önkormányzat- kezdte 
a beszélgetést a polgármester. A kezde-
tekrôl Borbásné Márki Márta elmondta, 
2006-ban a képviselôtestület egy hosz-
szú távú fejlesztési koncepció keretében 
meghatározta azokat a fô prioritásokat, 
amelyek a település és az itt élô családok 
életminôségének növelése érdekében a 
legfontosabbak voltak. Mindennek az 
egyik alappillére az oktatás lett. 

A cél az volt, hogy a településen az 
oktatás önálló keretek között mûködjön 
tovább úgy, hogy az iskolát az európai 
unió elôírásainak és a diákok, tanárok 
igényeinek megfelelôen tudják kialakí-
tani. Ez egy 223 millió forintos fejlesztés 
volt, amely a nyár végén zárult le, így 
szeptemberben a gyerekek már a meg-
újult épületben kezdhették a tanévet. 

A fejlesztések elsôsorban a település 
késôbbi fenntarthatóságát, az itt élôknek 
a kényelmét és helyben maradását szor-
galmazták és szorgalmazzák a jövôben is. 
Arra törekedett a képviselôtestület, hogy 
olyan szolgáltatásokat, minôséget, épü-
leteket, egészségügyi ellátást, oktatási 
és közösségi infrastruktúrát teremtsen 
meg a településen, ami azt üzeni az itt 
élôknek, hogy érdemes Röszkén egzisz-
tenciát teremteni, érdemes letelepedni 
és családot alapítani. A fejlesztések kap-
csán Röszke is uniós pályázati pénzeket 
használt fel, hiszen ma egy település 

sem képes csupán önerôbôl gazdálkodni- 
vallja a polgármester.

Borbásné Márki Márta szerint 3-4 év-
vel ezelôtt volt egy olyan idôszak, amikor 
minimálisan ugyan, de csökkent a telepü-
lésen élôk száma és ma már elmondható, 
hogy nemcsak sikerült megállítani ezt 
a negatív hullámot, de folyamatosan 
növekszik Röszke lakossága. Ez pedig 
azt jelenti, hogy szükséges és érdemes 
a település infrastruktúráját fejleszteni- 
fogalmazott a község vezetôje. 

Röszke község önkormányzata és ma-
ga a település úgy gazdálkodott az elmúlt 
években- a nehezedô gazdasági helyzet 
ellenére is-, hogy nincs olyan mûködési 
hitelállománya, ami a fenntarthatóságát 
veszélyeztetné. Csak és kizárólag olyan 
hosszú lejáratú, kedvezô törlesztésû 
hitelei vannak Röszkének, amelyek a 
település fejlesztését szolgálják. 

„Egy település irányítása, vezetése a 
fejlesztéseknek a mennyisége és az, hogy 
mit- mikor kell megvalósítani nagyon 
gondos és a képviselôtestület által elôre 
meghatározott ütemtervnek megfelelôen 
kell, hogy mûködjön, hiszen az elsôdle-
ges cél a mûködôképesség fenntartása 
és egyik nem mehet a másik rovására. 
Röszkén ezt sikerült egyensúlyban tar-
tani”- vallja Borbásné Márki Márta. A 
polgármester szerint a közgyûlés rend-
kívül jól tudott együtt mûködni az elmúlt 
négy évben. A kormány döntését, mely 
szerint a képviselôtestületek októbertôl 
lefelezôdnek, éppen ezért sajnálatosnak 
tartja. A településvezetô úgy látja, ti-
zenkét ember munkáját, hat képviselô 
nehezen tudja majd elvégezni, ennek 
pedig hátrányát a lakossága érezheti meg. 

A tervekrôl beszélgetve Borbásné 
Márki Márta elmondta, a következô 
négy évben a megkezdett beruházáso-
kat és fejlesztéseket kell folytatni. Az 
egészségügyi intézmények felújítása 
megkezdôdött, a belsô terek megújul-
tak, akadálymentesítettek lettek, de az 
épületek külsô felújítása még csak most 
kezdôdik el. Szükséges az energiara-
cionalizálás és a hatékonyság növelés. 
Ezek- természetesen- pályázat függô 
rekonstrukciók, de a tervek elkészül-
tek, az engedélyeztetés megtörtént, így 
már csak a megfelelô kiírásra vár az 
önkormányzat. 

További cél az, hogy az oktatásnak 
nem csak az épület, hanem a minôségi 
fejlesztése is megvalósuljon. Ezt szolgálja 
az a- már megvalósult- pályázati program, 
amely a pedagógus továbbképzést támo-
gatja, emellett az informatikai fejlesztést 
szorgalmazza. Ez utóbbi az interaktív 
táblák és számítógépek beszerzését je-
lenti az iskolában. Fontosnak tartja a 
polgármester a település csinosítását, 
a zöld területek növelését, játszóterek 
építését. A következô négy év legnagyobb 
feladata azonban minden bizonnyal a 
csapadékelvezetô rendszer megújítása 
lesz. Ez csak szervezetten, több lépcsôs 
rendszerben képzelhetô el- fogalmazott 
a község vezetôje, aki szerint az egyre 
gyakrabban elôforduló szélsôséges idô-
járás miatt sürgetô kérdéssé vált ez a 
beruházás. 

SándoRFALVA SzinTE Min-
dEn PáLyázATA nyERT

Rekord pályázati eredménnyel büsz-
kélkedhet Sándorfalva a térségben, hi-
szen az önkormányzat által az elmúlt 4 
évben benyújtott pályázatok 95 százaléka 
nyertes lett. A 2 milliárdos fejleszté-
si programmal a település elindult az 
európai színvonalú kisvárossá válás 
útján. 2006-ban fogadtuk el a Pallavici-
ni-tervet, amely 4 évre meghatározta a 
városfejlesztés irányát. A tervezésben a 
fô szempont a település életébôl hiányzó 
funkciók betöltése volt minden korosz-
tály számára, a város népességmeg-
tartó képességének fokozása, valamint 
mind a fiatalok, mind pedig az idôsebb 
korosztály életkörülményeinek javítása, 
illetve a szolgáltató városi környezet 
fejlesztése. Ennek megfelelôen 600 
millió forintból – amelybôl 550 millió 
volt uniós és állami forrás és 50 millió 
önerô – bôvítettük és korszerûsítettük 
az iskolát a fenntartó Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulással. Szeptemberben 
már modern épületben kezdték a tanévet 
a diákok. A régi épület mellé felhúzott új 
szárnyban 17 akadálymentes tanterem, 
lift, kosárlabda méretû tornacsarnok és 
150 fôs ebédlô is helyet kapott. A Palla-
vicini-kastélyból múzeumot alakítunk 
ki. A felújítási munkálatok mintegy 200 
millió forintba kerülnek, és várhatóan év 
végére végzünk a rekonstrukcióval. Az 
önkormányzat közel 170 millió forintot 
nyert erre a célra a DAOP pályázatán. A 
kastélymúzeumban a Pallavicini család 
története mellett Budai Sándor citerás 
hagyatékával is megismerkedhetnek a 
látogatók. A citeramúzeum igazi turisz-
tikai látványosság lesz. A történelmi vá-
rosközpont rehabilitációja során mintegy 
100 millió forintból újult meg az Ady 
Endre utca, valamint a Szabadság tér 
és környéke. Szeptember közepén adtuk 
át az új, korszerû, európai színvonalú 
buszpályaudvart. A mintegy 160 mil-
lió forintos összköltségû beruházáshoz 
közel 132 millió forint uniós támogatást 
nyert az önkormányzat. A buszport aka-
dálymentes épületében 30 fôs fûthetô 
váróterem, jegypénztár és érintôképer-
nyôs információs terminál üzemel. Az 
épület elôtt pedig fedett peron és 132 
biciklinek elegendô kerékpártároló van. 
A régi KTSZ épületében ifjúsági és civil 
közösségi teret alakítunk ki 100 millió 
forintból. Mintegy 130 millióból bôvítjük 
a bölcsôdét, közel 90 millióból pedig 

Dr. Molnár Róbert
Kübekháza polgármestere

Kakas Béla
Sándorfalva polgármestere

Borbásné Márki Márta
Röszke polgármestere

Kübekháza Új buszpályaudvar Sándorfalván

Kispéter Géza
Domaszék polgármestere
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napközi otthont építünk az idôseknek 
az év végére. A környezettudatos Hol-
cim-házat 25 millió támogatásból és 50 
millió forint önerôbôl építettük a fiatal 
családoknak. Saját erôbôl, 120 millió 
forintból az UEFA szabványoknak is 
megfelelô, villanyvilágításos, mûfüves 
labdarúgópályát építettünk. A bányata-
vaknál már minden engedélyt megsze-
reztünk a szabadidôpark kiépítéséhez, 
100 milliót nyertünk is pályázaton, de 
az induláshoz szükséges plusz 30 millió 
forint önerôt nem szavazta meg a képvi-
selô-testület. Bár ezt nagyon sajnálom, 
de nem mondtam le errôl a projektrôl!

SzATyMAz TERVEi VALóRA 
VáLTAK

A ciklus legfontosabb célkitûzését sike-
rült megvalósítani - kezdte az elmúlt négy 
év értékelését a polgármester. Dr. Kor-
mányos László szerint az Önkormányzat 
mûködôképességét sikerült fenntartani, 
miközben jelentôs fejlesztések valósultak 
meg Szatymazon. A településvezetô sze-
rint a sikerekhez hozzájárult a közgyûlés 
által négy évvel ezelôtt meghatározott 
szigorú vagyongazdálkodás és költség-
vetési irány, továbbá szükség volt a- jó 
értelemben vett- vállalkozó szemlélet 
meghonosítására is az önkormányzati 
munkában. 

A képviselôtestület munkájával tel-
jesen elégedett a polgármester, többek 
között ezért is tartja nagyon sajnálatos 
dolognak az új kormány határozatát, 
miszerint októbertôl 12 fô helyett 6 kép-
viselô alkotja majd a település vezetôsé-
gét. „Meggyôzôdésem, hogy a döntések 
szûkebb társadalmi alapra helyezésébôl 
adódó hátrányokkal szemben csak cse-
kély elôny mutatható ki”- fogalmazott dr. 
Kormányos László. 

A polgármester a kezdeti nehézségek 
és bizonytalanság után gyorsan beleta-
nult új szerepébe, azt mondja, határozot-
tabb, céltudatosabb és kitartóbb lett az 
elmúlt években. Célja mindvégig az volt, 
hogy Szatymaz érdekeit összeegyeztesse 
a személyes sorsokkal és problémákkal. 
Megtanulta, hogy a legtöbb embernek a 
saját gondja a legfontosabb, és nehezen éli 
meg, ha a közösségi érdek e fölé helyezô-
dik. Talán ezért is döntött úgy a ciklus 
elején, hogy heti két- három fogadóóra 

helyett a hét 7 napján, a nap 24 órájában 
a település lakóinak rendelkezésére áll. 

A község vezetôje ígéri, hogy ameny-
nyiben bizalmat kap a szatymaziaktól, 
továbbra is azt az ésszerû - a település 
lehetôségein semmiképp sem túlmutató 
- gazdaságpolitikát képviseli majd, ame-
lyet az elmúlt négy évben is. A könnyû 
ígéretek és hangzatos szólamok helyett 
ugyanolyan kitartó munkát kíván vé-
gezni, mint amelyet megszoktak tôle. 

Amikor arra kérjük dr. Kormányos 
Lászlót, fogalmazza meg a következô 
négy év feladatait, nagyot sóhajt és azt 
mondja: „számtalan megoldásra váró 
feladat van még elôttünk”. Többek között 
a település sportéletének fellendítését, a 
csatornázást, közútépítést, járdaépítést 
emelte ki, továbbá fontosnak tartja a 
középületek megújítását. Mindezekhez 
azonban pályázati forrásokat remél a 
polgármester, hiszen csak önerôbôl nem 
tudja kigazdálkodni Szatymaz a szük-
séges fejlesztéseket.

TiSzASzigET, Az éLHETô
HATáRKÖzSég

Ha valaki másfél évtizede járt utoljára 
Tiszaszigeten, és most újból fölkeresi 
a községet a magyar-szerb országha-
tár közelében, nagy változásnak lehet 
szemtanúja. Ahogy a polgármester, Bodó 
Imre röviden összefoglalta: megrekedt 
faluból dinamikusan fejlôdô, szép, élhetô 
község lett.

A polgármester 1998 óta áll a település 
élén, elôtte egy cikluson át alpolgár-
mesterként dolgozott. A fejlôdés egyik 
leglátványosabb eleme szerinte, hogy 
a szennyvízcsatorna beruházásnak kö-
szönhetôen már nincs szilárd burkolat 
nélküli utca, holott annak elôtte még a 
sárnak volt szinte egyeduralma.

Nem sok település mondhatja el ma-
gáról, hogy még csak az enyhén eladó-
sodottak kategóriájába sem tartozik, de 
Tiszasziget ilyen. Intézményhálózata is 
jól átvészelte a nehézségeket. Óvodájá-
nak, iskolájának mûködtetését egyházi 
kézbe adta, utóbbiban visszaállt a nyolc 
osztályos képzés.

A fejlôdés motorját Tiszaszigeten is a 
pályázati források jelentik. Így épül ki 
Szôregtôl az országhatárig, majd Szerbia 
felé a települést is átszelô kerékpárút, 

újabb kapcsolatot létesítve a két ország 
lakói között. Második üteménél tart a 
csapadékvíz elvezetési rendszer kiépí-
tése, amely értékében a csatornázási 
beruházást is fölülmúlja, és amely telje-
sen a következô négyéves ciklus végére 
készül el.

Több olyan terv is van Tiszaszigeten, 
melyekhez a község már elnyerte a pá-
lyázati forrást, így rövidesen a munka 
is megindulhat. Ilyen a régi mûvelôdési 
ház hatlakásos társasházzá alakítása a 
szociális bérlakás programban, segítendô 
a helyi nagycsaládosok lakhatását. Ta-
vasszal mintegy 35 millió forintból indul 
az iskolai tornacsarnok épületének bôví-
tése. Hamarosan új, immár cseréptetôt 
kap a több helyütt is beázó Szent Antal 
templom, egy már elnyert, több mint 
húszmillió forintos pályázati forrásnak 
köszönhetôen.

A község igényelte az államtól a volt 
határôr laktanyát, ide szociális ellátó 
intézményt terveznek, amely munka-
hely teremtô beruházás lesz. A turizmus 
fejlôdését segíti az a pályázat, amelynek 
forrásaiból az ország legmélyebb pontját 
jelzô emlékmûhöz vezetô utak épülnek 
meg.

Bodó Imre a jövô feladatai közt említi a 
Tisza-Maros Szög Önkormányzati Társu-
lás mûködésének fölélénkítését. A szerve-
zet Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza 
és Deszk összefogásával korábban szép 
sikereket ért el. A polgármester reméli, 
a következô ciklus végét Tiszasziget 
modern, európai szintû településként, 
lakói pedig jobb kedélyû emberekként 
élik meg.

KoRSzERû inTézMényEK, 
VáLTozAToS PRogRAMoK 
ÚjSzEnTiVánon

Egy falu életében az óvoda, az isko-
la, az egészségügyi ellátás, valamint a 
civil- és hitélet a legfontosabb. Ennek 
megfelelôen fejlesztettük az óvodát, ahol 
négy év alatt 20 százalékkal emelkedett 
a gyermekek száma. Még Szegedrôl is 
járnak gyermekek az itteni óvodába, 
mely tavaly elnyerte a Zöld Óvoda címet, 
amely a környezettudatos nevelés fok-
mérôje. Az óvoda kívül-belül megújult: 
szigeteltük az épületet, felújítottuk a 

homlokzatot, új bútorokat és játékokat 
vettünk. Mindebben óriási segítséget 
nyújtottak a szülôk. Az iskolára 20 millió 
forintot költöttünk az elmúlt 4 évben: 
korszerûsítettük a fûtési rendszert, ki-
cseréltük a nyílászárókat, valamint a 
bútorokat és eszközöket. Mint ahogy az 
óvodánál, úgy az iskolánál is kivette ré-
szét a munkából az Újszentiváni Iskola és 
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány. Büszke 
vagyok arra, hogy 2006 óta tizenegyre 
emelkedett a helyi civil egyesületek szá-
ma, melyek komoly munkát végeznek. 
Így például a nônapi bált a nyugdíjasok, 
a gyermeknapot pedig az újszentiváni 
polgárôr egyesület szervezi az iskolával. 
Nôtt a település turisztikai vonzereje 
is, köszönhetôen a magas színvonalú 
kulturális, hagyományôrzô és gasztronó-
miai rendezvényeinknek. Egyre többen 
látogatnak hozzánk más településekrôl a 
falunapra, a rétesfesztiválra és a húsvéti 
fiákeres locsolkodásra. Büszke vagyok 
a település szociális érzékenységére is, 
hiszen a rászoruló családok rendszeresen 
kapnak élelmiszer- és ruhaadományt, 
valamint tûzifát, de támogatjuk a ki-
emelkedô tanulmányi vagy sportered-
ményt elérô diákokat is. 2006 óta több 
mint 1,1 milliárd forintot fordítottunk 
különbözô projektekre. Ebbôl 963 millió 
forint volt a pályázati forrás, 144 millió 
forint pedig az önerô. Vannak cikluson 
átnyúló projektjeink. Hôszigeteltük és 
akadálymentesítettük az Egészségházat. 
Járdaépítésre és járdafelújításra 12 millió 
forintot fordítottunk az elmúlt években. 

Így újítottuk fel a járdát többek között a 
Rákóczi, Árpád és Felszabadulás utcán. A 
temetôben vadgesztenyesort ültettünk és 
hulladékgyûjtôket telepítettünk. Kistér-
ségi projekt volt a közösségi közlekedés 
fejlesztése, melynek keretében 34 millió 
forintból buszparkolót, buszfordulót és 
kilenc, fából készült fedett buszmegállót 
alakítottunk ki. A játszóterek felújítására 
és építésére 10 millió forintot fordítot-
tunk. A volt orvosi szolgálati lakásból 
Civil Házat hozunk létre. A beruházás 
több mint 60 millió forintba kerül, amibôl 
már megnyertünk 50 milliót pályázaton. 
Az épület a civil egyesületek és a fiatalok 
székhelye lesz. A Gondozási Központ 
rekonstrukciójára közel 50 millió, a fôtér 
felújítására több mint 22 millió forintot 
nyertünk.

BizTonSágoS KÖzLEKEdéS, 
FEjLôdô inTézMényEK 
zSoMBón

A 2006-ban gazdasági programként 
elfogadott dokumentum mentén ha-
ladtunk, haladunk a fejlesztésekkel, 
amelyekre ebben a ciklusban mintegy 
700 millió forint uniós forrást nyert az 
önkormányzat. A növekvô gyermeklét-
szám miatt nagy hangsúlyt helyezünk 
az intézményfejlesztésre. 38 millió fo-
rintot nyertünk a kompetencia alapú 
oktatásra. A pénzt iskolai eszközfejlesz-

tésre és a pedagógusok továbbképzé-
sére fordítottuk. Tavasszal több mint 7 
millióból felújítottuk és akadálymente-
sítettük az iskolaépület vizesblokkjait. 
A közintézményeinkben komoly ener-
getikai korszerûsítést hajtottunk végre 
88 millió forintból. Helyreállítottuk 5 
millió forintból a több mint százéves 
Királyszéki iskolát, 25,5 millió forintért 
pedig megvásároltuk, majd felújítottuk 
a Jóbarát Vendéglôt. Így nem csupán az 
iskolások, de a település lakói is kultu-
rált körülmények között étkezhetnek. 
Folyamatosan fejlesztjük a polgárôrséget. 
Zsombó évek óta visszatérô problémája a 
belvíz. A község belterületének egy része 
csapadékvíz-elvezetô árokrendszerrel 
ellátott, azonban továbbra is sok olyan 
utca van, amelyekben nem megoldott a 
belvízelvezetés. A tervek szerint több 
lépcsôben valósul meg a csapadékvíz-
elvezetô rendszer kiépítése, bôvítése. 
Erre 72 millió forintot nyert pályázaton az 
önkormányzat. A közösségi közlekedés 
fejlesztése I. ütemben 38 millió forint 
támogatást nyertünk, amihez önerôként 
8 millió forintot tettünk hozzá. Ebbôl 12 
autóbuszöblöt alakítunk ki és 11 fedett 
buszvárót építünk. A beruházásokkal 
nem csupán biztonságosabbá válik a 
közlekedés, de az utasok komfortérzete is 
javul. Ezt a célt szolgálja az a kerékpárút 
is, ami ôsszel épül meg. A 3 kilométeres 
bicikliút az Andrássy úton és a Szegedi út 
elsô szakaszán vezet át a településen. A 
beruházásra 90 millió forintot nyertünk, 
amihez saját forrásából még 16 milliót 
teszünk hozzá. A településközpontot több 
mint 30 millió forintból fejlesztjük: a 
Béke utcán például járdát és kerékpárutat 
építünk, fasort telepítünk, a Móra Ferenc 
utcán egy 260 négyzetméteres fedett, 
többfunkciós csarnokot építünk, és több 
mint hatvan parkolóhelyet is kialakítunk. 
A Szegedi Kistérséggel közösen nyer-
tünk közel 50 millió forintot szociális 
alapszolgáltató központ építésére, ahol 
jövô ôsztôl egyebek mellett mûködni fog 
a házi segítségnyújtás, a családsegítô és 
gyermekjóléti szolgálat. A DAOP-pályá-
zaton nyert 150 millió forintból és a 18 
millió forintos önerôbôl építjük meg a 
30 férôhelyes Bóbita Bölcsôdét a Béke 
utcán. A szükség esetén 60 férôhelyig 
bôvíthetô intézmény jövô szeptemberben 
nyílik meg.

Dr. Kormányos László
Szatymaz polgármestere

Bodó Imre
Tiszasziget polgármestere

Putnik Lázár
Újszentiván polgármestere

Tiszaszigeti iskolások

Az épülô dísztér  Újszentivánon

Épül a kerépárút Zsombón

Gyuris Zsolt
Zsombó polgármestere
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2004-ben hozta létre 12 település 
a Szegedi Kistérségi Többcélú Társu-
lást. Az összefogásnak köszönhetôen 
többek között a szociális ellátásban és 
az oktatásban kiemelkedô fejlesztések 
valósultak meg és nagyban emelkedett 
a szolgáltatás színvonala. Ratkai Imrét, 
a Társulás ügyvezetôjét az elmúlt évek 
sikereirôl és eredményeirôl kérdeztük.

Mennyire voltak eredményesek ez 
elmúlt évek a Társulás számára?
2006-ban a Szegedi Kistérség Többcélú 

Társulása 209 millió forintos költségve-
téssel rendelkezett, 2010-re ez az összeg 
6 milliárd 222 millió forintra növekedett. 
Az elmúlt négy évben 14 milliárd 324 
millió forint az a forrás, ami fölött a 
Kistérség rendelkezett. Sikeresek voltak 
a pályázataink is, összesen 2 milliárd 
444 millió forintot nyertünk a különféle 
kiírásokon, amelyek segítségével közel 3 
milliárd forint értékû fejlesztést tudtunk 
megvalósítani.

Milyen pályázatok ezek, milyen 
fejlesztéseket valósítottak meg?
Elsôsorban az intézményeink fejlesz-

tésére fordítottuk az energiáinkat és a 
pénzeket, hogy ne csak a szakmai és 
személyi feltételek legyenek biztosítva, 
hanem a technikai feltételek is megfelelô 
színvonalúak legyenek. Az elmúlt évek-
ben gyakorlatilag a Kistérség valamennyi 
iskoláját felújítottuk, korszerûsítettük. 
Megújult a szôregi Kossuth, a deszki, a 
szatymazi, az újszentiváni, és a tiszaszi-
geti iskola. Sándorfalván 17 tanteremmel 
bôvítettük az ottani oktatási intézményt. 
Korszerûsödött a bölcsôdei ellátás is, 

Bordányban már megépült az új bölcsôde, 
Szatymazon és Domaszéken pedig most 
zajlanak a munkálatok. Hamarosan pedig 
Újszentivánon kezdôdik egy új bölcsôde 
építése. Sokat fejlôdött a szociális ellátás 
is a Kistérségen belül, Újszentivánon, 
Szegeden, Szatymazon, Zsombón és Do-
maszéken tettük, illetve tesszük rendbe 
az intézményeket. Korszerûsödött a köz-
lekedés is, kerékpárutak, buszmegállók 
és buszvárók épültek számos településen.

Mekkora jelenleg a Kistérség in-
tézményrendszere?
Összesen négy intézményben folyik 

a munka, 1178 munkatársunk van. Az 
egyik legnagyobb terület az oktatás, 
jelenleg 3430 diák tanul valamelyik 
iskolánkban. Akkor, amikor 2007-ben 
a települések önállóan tartották fenn 
intézményeiket, 816 millió forintot kellett 
fordítaniuk azokra, az összeg most 250 
millió forinttal csökkent, ami azt jelenti, 
hogy a településeknek egy gyermekre 88 
ezer forinttal kevesebbet kell fordítaniuk. 
Így ennyivel több marad a helyi önkor-
mányzatok kasszájában. Azonban ezzel 
párhuzamosan emelkedett az oktatás 
színvonala, ellátjuk a szakszolgálati, a 
logopédiai, gyógypedagógiai feladatokat, 
a pályaválasztási és nevelési tanácsadást. 
Nyolcadik osztály végére biztosítjuk, 
hogy a gyerekek elvégezzék angol, vagy 
német nyelvbôl az alapfokú nyelvvizsgát. 
Emellett akkreditáltattuk az iskolánkat 
az ECDL szakvizsgára, ami azt jelenti, 

hogy a tanulók számítástechnikából az 
elismert nemzetközi rendszer vizsgáit 
tehetik le. Az utóbbi évek kompetencia-
mérésekbôl kiderült, hogy jó irányba 
tartunk, a gyerekek megfelelô és hasz-
nálható tudást szereznek nálunk. Azzal 
együtt tehát, hogy az oktatás az önkor-
mányzatoknak kevesebbe kerül, a színvo-
nal emelkedett. Így az együttmûködéssel 
mindenki jól jár!

A másik fontos terület a szociális 
ellátás, itt a feladatokat az Egyesített 
Szociális Intézmény, illetve a Szociális 
Szolgáltató Központ látja el. Most már 
születéstôl a nyugdíjas korig ellátjuk 
az itt élôket, hisz biztosítjuk a védônôi 
szolgáltatást, vannak bölcsôdéink, óvodá-
ink, iskoláink, a problémás emberekkel a 
Drogcentrum foglalkozik, de ellátjuk az 
orvosi ügyeletet is. Emellett biztosítjuk 
házi segítségnyújtást, a családsegítést, 
a szociális étkeztetés, amely keretében 
2007-ben 1500 személyt láttunk el, ma 
már pedig több mint 2400-at. Mióta 
átvettük a szociális ellátást, azóta fo-

lyamatos a fejlesztés, több szolgáltatást 
tudunk, egyre több embernek biztosítani 
a megfelelô színvonalon úgy, hogy a 
helyi önkormányzatoknak ez kevesebb 
pénzükbe kerül. Emellett a területfej-
lesztésben, valamint a különféle pályá-
zatok lebonyolításában – a megírástól 
a beszámoló elkészítéséig – segítünk a 
településeknek,.

Minek köszönhetô ez a dinamikus 
fejlôdés?
A polgármesterek kezdetektôl fog-

va felismerték, hogy egy egyenrangú 
együttmûködés alapján jól lehet dol-
gozni, jól lehet mûködtetni a különféle 
rendszereket. Ezért a Társuláson belül 
ugyan úgy egy szavazata van Botka 
László szegedi polgármesternek, mind 
például a 851 lakosú Dóc elsô emberé-
nek. Emiatt nagyon jó együttmûködés 
alakult ki a polgármesterek között és ez 
az együttmûködés meg is hozta azokat 
az eredményeket, amelyeknek köszön-
hetôen az itt élôk sokkal jobb körülmé-
nyek között élhetnek.

A szorosabb kistérségi közoktatási 
összefogásból két település, Újszent-
iván és Tiszasziget általános iskolája 
kivált, mindkét helyen katolikus egyházi 
iskolát alapítottak, Tiszaszigeten katoli-
kus óvoda is indult. Katolikus iskola és 
óvoda indult Kübekházán is, ahol eddig 
az önkormányzat helyben csak óvodát 
mûködtetett – vázolja az új helyzetet 
Gera Tibor.

Mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, 
akiket szüleik nem akartak egyházi 
iskolába íratni?

Mindhárom településen vannak ilyen 
tanulók. Most ôket hozza az iskolabusz 
Szôregre. Ehhez át kellett szerveznünk 
a Tisza Volánnal közösen mûködtetett 
buszok útvonalait is. Szôregre került az 
a szerb nyelvû kisebbségi oktatás is, ami 
eddig Tiszaszigeten és Újszentivánon 
mûködött. Érdekes, Szôregrôl is annyian 
jelentkeztek, hogy csak itt öt új szerb 
csoportot tudtunk megtölteni. Deszken 
és Szegeden is folytatjuk a szerb nyelvok-
tatást. Deszken most indul a szerb iskola 
és óvoda felújítása, Szegeden a középis-
kolai szerb nyelvoktatás e tanévtôl az 
Eötvösbe került. Itt korszerû feltételek 
között, interaktív tábla és számítógép 
segítségével készülhetnek a szegedi 

középiskolákból érkezô vendégtanulók 
a szerb érettségire.

Sándorfalván új épületben indult a 
tanév, és korábban több helyen is voltak 
komoly fölújítások. Mondhatjuk, hogy 
jobb tárgyi feltételekkel kezdôdött meg a 
tanítás a kistérségi tagintézményekben?

Lényegesen jobb feltételekkel. Sándor-
falván az eddigi néggyel szemben most 
egy helyen, korszerû körülmények között 
zajlik a tanítás. Ez volt a zárása annak a 
projektnek, melyben korábban a deszki, 
a szatymazi és a szôregi tagiskolánk is 
megújult. Mind a négy szegedi tagis-
kolánk nyert forrásokat a „Mi iskolánk, 
mi óvodánk” pályázaton, ezekbôl az 
udvarokat és az intézmények környékét 
tudtuk rendbe rakni. Reményeink szerint 
hamarosan újabb fejlesztések indulnak: 
van több, nyertes pályázatunk is, melyek 
támogatási szerzôdése aláírásra vár. 

Folytatódnak-e azok a programok, 
melyek az elmúlt években sikeresnek 
bizonyultak, például a nyelvi program 
és a számítástechnikai képzés?

Természetesen Az elmúlt tanévben 7. 
és 11. évfolyamos tanulóink közül négy-
százan tettek angolból középfokú próba 
nyelvvizsgát, 20 százalékuk sikeresen. 
Ôk kedvezményesen vizsgázhatnak „éles-

ben” az Eötvös gimnázium nyelvvizsga 
központjában. Ebben a tanévben is dolgo-
zik nálunk két amerikai lektor. Az infor-
maikai képzésben folyamatosan zajlanak, 
szintén helyben az ECDL vizsgák. Ennek 
egyes moduljait az elôzô tanév végéig a 
tanulók mellett 80 dolgozónk is sikerrel 
zárta egy belsô továbbképzés nyomán. 

Hogyan alakulnak a tanulói létszámok 
az új tanévben?

A tagóvodákban jelentôs a létszám-
emelkedés. Ennek oka részben egy új 
törvényi rendelkezés, amely nem szigo-
rúan a harmadik születésnaphoz, hanem 
a harmadik életév december 31-ig való 
betöltéséhez köti az óvodai jelentkezést. 
Az általános iskolákban stagnál a létszám, 
a gimnáziumban viszont látványosan 
megnôtt a 9. évfolyamra felvettek száma, 
35-36 fôs osztályok indultak. A jelent-
kezôk közül sajnos sokan ki is maradtak. 

A kistérségnek van pedagógiai szak-
szolgálata, aminek tevékenységi köre 
tavaly kibôvült. Milyen tapasztalatokat 
szereztek? 

A szegedi önkormányzat szerzôdést 
kötött a kistérségi társulással, így a mi 
pedagógiai szakszolgálatunk utazó szak-
emberhálózata látja el a saját tagintézmé-
nyeink mellett a szegedi önkormányzati 
óvodák, általános iskolák és középiskolák 
rászoruló diákjait is. Nagy igény van az 
utazó szakemberek munkájára, jelenleg 
több mint 300 speciális nevelési igényû 
gyermeket gondoznak a szegedi intéz-
ményekben.

A szeged napi rendezvénysorozatra, 
május 21-e táján minden évben meg-
telik a város. Ekkor zajlik a hídi vásár 
és a borfesztivál is. Idén a csapadékos 
idôjárás elrontotta némelyest a han-
gulatot, de így is tízezrek élvezték a 
látványosságokat, és a mintegy 200 
programot. 

Sikeresnek bizonyult a Szegedi Sza-
badtéri Játékok idei évada. A szervezôk 
Budapesten kívül az egyetlen nyere-
séges nyári színházi fesztivált hozták 
össze csaknem 70 ezer nézôvel, és a 
tervezettet meghaladó jegybevétellel. 
A szabadtéri jövôre a 80. évadot ünnepli.

Harmadik alkalommal népesítették 
be a Széchenyi teret a Hungarikum 
Fesztivál látogatói. A rendezvény min-
den évben hazánk, benne kiemelten 
Csongrád megye és Szeged helyi hagyo-
mányaira, szolgáltatásaira, termékeire 
hívja föl a figyelmet, mind nagyobb 
sikerrel. Idén elkészült például a világ 
legnagyobb szegedi papucsa is.

A gasztronómiára épülô fesztiválok 
közül Szegeden nagy hagyományai 
vannak a sör-, a grill-, és a halfesz-
tiválnak. A grillfesztivált idén nem 
megszokott helyszínén, az újszegedi 
ligetben, hanem a Huszár Mátyás rak-
parton tartották. Részben itt zajlott 
az újszegedi Partfürdôre is átnyúló 

Nemzetközi Tiszai Halfesztivál is, mely 
idén közel 300 ezer látogatót vonzott.

Az utóbbi néhány évben az ország 
egyik legrangosabb zenei fesztiváljává 
nôtte ki magát a Szegedi Ifjúsági Napok. 
A kulturált és ökotudatos fesztiválként 
is reklámozott esemény látogatócsú-
csot döntött 2010-ben: több mint 70 
ezren buliztak, hallgattak koncerteket 
a Partfürdôn.

Interjú

Oktatás Rendezvények

a SiKereS öSSzeFogÁS jó PéldÁja:
a Szegedi KiStérSég

tanévKezdéS a KiStér-
Ségi KözoKtatÁSban

FeSztivÁlcSúcSoK 
a tiSza PartjÁn

2004-ben hozta létre 12 település a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulást. 
Az összefogásnak köszönhetôen többek között a szociális ellátásban és az 
oktatásban kiemelkedô fejlesztések valósultak meg és nagyban emelkedett 
a szolgáltatás színvonala. Ratkai imrét, a Társulás ügyvezetôjét az elmúlt 
évek sikereirôl és eredményeirôl kérdeztük.

Alap esetben sem kevés munka az új tanév elindítása a szegedi kistérség 
közoktatási intézményében, amely Szeged mellett 5 településen mûködtet 
óvodákat, általános iskolákat és a megyeszékhelyi Eötvös gimnáziumot. Hát 
még, ha szervezeti változásokra és a fejlesztési beruházásokra is tekintettel 
kell lenni. gera Tibor fôigazgatót évnyitó összegzésre kértük. 

Egyesített Szociális Intézmény fôépülete

Buszmegálló

Jobb feltételek, sikeres oktatási programok Vonzó a szegedi forgatag
Ha gyorsmérleget akarunk vonni az idei, szegedi fesztiválokról, imponáló 

képet kapunk. Szeged nem csak megôrizte, de fejlesztette is fesztiválvárosi 
arculatát, méghozzá az ide látogatók legnagyobb örömére és megelégedésére.
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A Gutenberg utcában a nagykörút felôl 
továbbra is feltúrt munkaterület fogadja 
a járókelôket. Autóval természetesen 
még mindig csak a célforgalom hajthat 
be, a gyalogosoknak leginkább a két 
szélen húzódó árok miatt kell óvatosan 
megközelíteniük az ingatlanokat; a kivi-
telezô mindenhol ideiglenes bejáratokat 
alakított ki. Ezen a részen folyamatosan 
közmûkiváltásokon dolgoznak. 

A középsô szakaszon szeptember 
elejére az ágyazatot betömörítették, az 
árkok is eltûntek; a bontások után itt az 
építkezésnek láttak neki. Ami feltûnô, 
hogy az egész utcában kivágták a meg-
maradt fákat.

A hónap elején a nagy erejû széllökések 
komolyan megrongálták az idôs fákat, 
emiatt a kivitelezô úgy döntött, hogy saját 
hatáskörében az állékonyságukat vesztett 

fákat az élet- és a balesetvédelem miatt 
muszáj kivágnia – indokolta a lombkoro-
nák eltûnését Máté Tamás a Szeged Pólus 
Nonprofit Kft. projektigazgatója.  Errôl a 
kivitelezô tájékoztatott bennünket, és a 
mûszaki ellenôr is úgy ítélte, hogy ezeket 
a fákat ki kell vágni. A projektigazgatótól 
megtudtuk a beruházás részeként a zöld-
felületet pótolják: több mint 100 csemetét 
telepítenek, az utca Tisza Lajos körút 
felôli részén pedig már körvonalazódik, 
hogy pontosan hová kerülnek ezek a fák. 
Ezen a szakaszon a díszburkolat nagy 
részét már letették, látható a parkolók, 
valamint a zöldterület leendô helye. A 
tervek szerint szeptember végén már 
átadják a szakaszt a gyalogosoknak és az 
autósoknak, ugyanis a Gutenberg utcában 
- bár úgy tûnik sétáló utca épül- vegyes 
közlekedési zóna jön létre.

Mind a kettô közlekedési mód a váro-
sokban szükséges, szeretik az emberek 
ott tartani az autójukat ahol élnek – in-
dokolta a döntést Hekáné Szondi Ildikó a 
körzet szocialista önkormányzati képvi-

selôje. Ez az álom itt a Gutenberg utcában 
meg tud valósulni, pihenô utca, sétáló 
utca, és autós utca is lesz egyben. Az új 
közlekedési rend miatt pedig egyáltalán 
nem aggódom, szerintem hamar megba-
rátkozunk majd vele, a szegedi lakókat 
kellôen toleránsnak tartom ahhoz, hogy 
ez a vegyes közlekedési rend mûködni 
tudjon.

Az utcában egyébként csakúgy, mint 
a többi szegedi nagyberuházás munka-
területén és környékén jelenleg jóval 
nehezebb megközelíteni az üzlethelyisé-
geket, ezért az önkormányzat a korábbi 
támogatások után augusztus 23-ától újra 
pályázatot írt ki a tulajdonosok bevétel-
kieséseinek kompenzálására.

Az utóbbi idôszakban körülbelül 40%-
kal csökkent a forgalmunk – mutatja a 
havi elszámolásokról szóló papírokat Tóth 
László az egyik láncokat árusító kereske-
dés tulajdonosa. Szerintem a maximális 
összegre fogunk pályázni- teszi hozzá. 

A vállalkozásoknak az elôzô év adott 
idôszakához képest 15%-os forgalom-

csökkenést kellett kimutatniuk a köny-
velésben, a támogatás mértéke az üzlet 
nagyságától függ- avatott be a részletekbe 
Virág András a szegedi önkormányzat 
Pénzügyi Bizottságának elnöke. Egy 
tulajdonos maximum 6 millió forintra 
pályázhatott- tette hozzá. Ezt megelôzôen 
20 millió forintot osztottak szét, az au-
gusztusban kiírt támogatás keretében 
újabb 24 millió forinttal segítették az 
üzlettulajdonosokat. A pályázatokat 
szeptember 3-áig várták, még ebben a 
hónapban elbírálják a kérelmeket, így 
októberben már utalni tudják a pénzt. 
A pályáztatás csak a sajáttulajdonban 
lévô üzleteket érintette, az IKV-hez tar-
tozó bérlemények esetében a szegedi 
ingatlankezelô a bérletdíj egy részének 
vagy egészének elengedésével nyújtott 
támogatást.

Az itt lakóknak egyébként már nem 
kell sokáig kitartaniuk, a tervek szerint a 
szegedi belváros rehabilitációhoz tartózó 
Gutenberg utcai felújítás október végét 
követôen lezárulhat.

fejlesztésére. Iskolák újultak meg, bôvül-
tek, korszerûsödtek. Meghirdettük a „Mi 
iskolánk, mi óvodánk” programot, ame-
lyek további forrásokat vontak be a fej-
lesztésekbe. Soha ennyi pénzt még nem 
költöttünk az oktatásra, mint az elmúlt 
években. Azt sajnálatosnak tartom, hogy 
a kormánynak már nem ennyire fontos az 
oktatás, egyáltalán nem fontosak a peda-
gógusok. Szomorúan tapasztaltam, hogy 
a választási ígéretek ellenére, egy fillért 
béremelést sem kapnak a tanárok. Pedig 
ezt megígérte a Fidesz nekik. Szeged 
iskolaváros, a megyei nagyvárosok közül 
mi tartjuk fenn a legnagyobb közoktatási 
intézményrendszert, több mint 3500 
pedagógus és közalkalmazott dolgozik 
itt. Természetesen minden politikai ha-
zugságot nem képes az önkormányzat 
kompenzálni, ám mivel Szeged költség-
vetése évek óta egyensúlyban van, meg 
tudjuk teremteni annak a fedezetét, hogy 
pénzt kapjanak pedagógusaink. A 70 
milliárdos költségvetésébôl biztosítható 
az a 250 millió forint, amely ahhoz kell, 
hogy jövô év január 1-jétôl be tudjuk 
vezetni az úgynevezett Szeged pótlé-
kot. Ez lehetôvé teszi, hogy a városban 
legalább reálértékben ne csökkenjen a 
pedagógusok bére. Többen megvádoltak 
azzal, hogy ez egy kampány bejelentés, 
de ôket arra emlékeztetem, hogy 2004-
ben hasonló lépést tettünk, mivel akkor 
is befagyasztották a tanárok bérét.

Szeged sikeres, ez kivetítôdik a 
Kistérségre is?
Szeged régióközpont, ez azonban 

nem elôjog, hanem felelôsség. Ez azt 
jelenti, hogy felelôsséggel tartozunk a 
térségünkben lévô településekért. Olyan 
nincs, hogy a régióközpont fejlôdik, a 
környékbeli többi település pedig nem. 

Az elmúlt évek nagy sikerének tartom, 
hogy teljesen új alapokra tudtuk helyezni 
a kistérségi együttmûködést és Szeged 
hozta létre Magyarország legnagyobb 
közoktatási intézményrendszerét. Ez 
érdekében állt Szegednek, hisz a kör-
nyékbeli településeken lakó gyerekek 
közül eddig is sokan a városba jártak, 
de érdekében állt a kistérség települé-
seinek is, hisz így a gyerekek egy ma-
gasabb színvonalú, korszerû oktatás-
ban részesülnek. Ebben a rendszerben 
emelt szintû számítástechnikai és nyelvi 
oktatást tudunk biztosítani, valamint 
javult a szaktanári ellátás is. Ezt pe-
dig önállóan a kis iskolák nem tudták 
volna biztosítani. Közös fenntartásba 
vettük a szociális intézményrendszert 
is. Ez lehetôvé tette, hogy olyan szociális 
ellátások is megjelenjenek a kis tele-
püléseken, amelyre önállóan nem lett 
volna módjuk. Én óriási eredménynek 
tartom, hogy a város környékén lévô 
kis települések is megértették, nem az 
a lényeg, hogy valami kizárólag csak 
az övék legyen, nem érték önmagában 
az intézményrendszer, hanem a szol-
gáltatás az érték, amit a lakosságnak 
nyújtunk. Az egyértelmûen látszik, hogy 
az együttmûködésnek köszönhetôen a 
különféle szolgáltatások színvonalát és 
minôségét sikerült javítanunk.

Milyen az együttmûködés a 12 te-
lepülés között?
A Szegedi Kistérségi Többcélú Társu-

lást úgy hoztuk létre, hogy a döntéseket 
hozó Polgármesteri Tanácsban Szeged 
város polgármesterének ugyanúgy egy 
szavazata van, mint például Kübekhá-
za, vagy Tiszasziget polgármesterének. 
Arra különösen büszke vagyok, hogy 
az elmúlt években döntéseinket mindig 
egyhangúlag hoztuk meg.«

Fejlesztések Szegeden

eltûnô FÁK, tÁMogatott üzleteK éS
FeSzített MunKa a gutenberg utcÁban

Szeptember végére elkészülhet a gutenberg utca felújításának elsô szaka-
sza, a hónap eleji vihar azonban lassította a beruházást: a megrongált fákat 
ki kell vágnia a kivitelezônek. Közben a szegedi önkormányzat újabb 24 
millió forinttal támogatja az építési területen mûködô üzletek tulajdonosait.

Kérem uram, ne itt álljon meg a bicik-
lijével – szólt rá egy idôs hölgy az egyik 
ismerôsével diskuráló fiatalemberre a 
Mars téri piac buszpályaudvar melletti 
bejáratnál. A szeptember 12-én átadott, 
felújított agórára folyamatosan érkeznek 
a vevôk, nem csoda, hogy a fôkapunál is 
nagy a nyüzsgés. A megszépült egykori 
mázsaháza oldalánál egyébként kerék-
pártárlókat is kihelyeztek, így a fiatalem-
ber hamar eleget tudott tenni a kérésnek. 

Össze sem lehet hasonlítani a mos-
tani körülményeket a régivel, sokkal 
kulturáltabb lett minden – mondja elé-
gedetten Szabó Attila, aki az új sátoros 
piacon rakta ki zöldségeit. A domaszéki 
termelô örül, hogy egyelôre a bérleti 
díjak nem emelkedtek (1000 forint két 
négyzetméternyi asztalfelület) és szép 
lassan a törzsvásárlók is megtalálják 
az új helyen. Egyelôre az építkezés zaja 
zavar egy kicsit, de ahogy tudom, nem-
sokára elkészül ez rész is – mutat az 
U-pavilon elé. A sátoros piac mellett to-
vábbra is gôzerôvel folyik a munka. Egy 

parkosított rendezvény tér épül, padokkal, 
szökôkúttal. 

Én nagyon meg vagyok elégedve az 
átalakított piaccal – mondja az egyik sátor 
alól kiszorult termelô, aki a bejárattól 
jobbra talált szabad asztalt. Viszont egy 
ingyenes WC-t azért nyithatnának az 
árusoknak. Tudja, hajnal 5-re jövünk 
és általában délután egyig itt vagyok. Jó 
lenne, ha a mellékhelyiség használatárért 
nem kellene fizetni.

A sátoros piacon 198-an kínálhatják 
portékájukat, innen egy szolid jobbra 
kanyar után máris a 4500 négyzetmé-
teres modern nagycsarnokban találjuk 
magunkat.

Igényes, tiszta, kulturált környezet, rá-
adásul fedett, nem ázunk be. A vásárló is 
sokkal szívesebben jön ide, nekünk pedig 
ugye ez a legfontosabb – mosolygott Turú 
Istvánné, akinek érdemes odafigyelni 
a szavára: a mórahalmi hölgy 1978 óta 
piacozik. Ugyan a vásárlóim még keres-
gélnek, de elôbb-utóbb megtalálnak, nem 
aggódom. A paprikám és a paradicsomom 
ráadásul új vevôket is meggyôzött – újsá-
golta el. A nagycsarnok közepén 6 sorban 
312 árusító helyet tudnak biztosítani. A 
bérleti díjak egyelôre itt is változatlanok, 
mint ahogy a 30 új üzlet esetében is.

Kényelmes és sokkal kellemesebb a 
környezet. Régóta vártuk már a nyitást, 
ugyan még csak a törzsvevôk fele talált 
meg bennünket, de bizakodó vagyok – 
mesélte Abonyi József. A vecsési üzletben 

–természetesen-, savanyított káposztát 
árulnak. A rutinos kereskedô a beköltö-
zést követôen sem tétlenkedik, rögtön 
van néhány észrevétele, amit szívesen 
meg is oszt az érdeklôdôkkel: Tudja, jó 
lenne, ha a hangosbeszélôben nemcsak 

a zsebtolvajokra hívnák fel a figyelmet, 
hanem azt is elmondanák, melyik üzlet 
merre található. Erre most csak akkor van 
lehetôség, ha fizetünk érte, de remélem, 
ki tudjuk alkudni az ingyen reklámot, a 
bérleti díjba ez beleférhetne. 

A nagycsarnokban a hangosbeszélô 
mellett kamerákkal és állandó biztonsági 
szolgálattal védekeznek a zsebesek ellen. 
Az elsô és a hátsó bejáratnál pedig infor-
mációs táblák irányítják a vevôket az üz-
letekhez, illetve bent a nagycsarnokban 
is több helyen kaphatunk útbaigazítást.

90%-ban megtalálom az ismerôs arco-
kat, de már ma is vettem új helyekrôl ezt-
azt – mutatja a frissen vásárolt portékát 
Fehér Lajosné. Nagy szüksége volt már 
erre a felújított piacra a városnak. Jóval 
elôbb megcsinálhatták volna. Szép és 
fedett, ez nagyon fontos- tette hozzá a 
szegedi hölgy.

A nagycsarnok és a sátoros piac átadá-
sa után nemcsak az U-pavilon mellett 
folytatódik a munka. A korábbi ideig-
lenes árusítóhelyen (ami a börtön felôl 
mûködött) a költözés után elkezdték a 
13.000 négyzetméteres parkoló építését. 
A régi csarnokot már teljesen elbontották, 
az új 300 férôhelyes parkoló egészen idáig 
nyúlik majd. A Mars tér környékén is 
folyamatosan építkeznek. A Mérnöki kar 
elôtt a dísztér kialakításán, a Hajnóczy 
utcai csomópontban útszélesítésen fára-
dozik a kivitelezô.

Fejlesztések Szegeden Interjú

MarS téri KörKéP
nyitÁS utÁn

igényesnek és kulturáltnak tartják az új árusító helyeket a Mars téri piac 
kereskedôi, ám néhány dolgot még szeretnének kialkudni. Van, aki ingyenes 
mellékhelyiségeknek örülne, mások a hangosbemondóban hirdetnének. A 
vásárlók keresik ugyan a régi ismerôsöket, de az eddig ismeretlen eladóknál 
is szívesen szétnéznek.

a legFontoSabb 
az öSSzeFogÁS éS 
a vÁroS Szeretete

Folytatás az 1. oldalról

Gutenberg utca

Az új nagycsarnok
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nyomda és tördelés:

Mesékbôl, néprajzi történetekbôl is-
mert állatokkal találkozhatnak a látogatók 
a Szegedi Vadaspark legújabb attrakci-
ójában, a Kárpát-medence bemutatóban. 
Az új központ a park igazi gyöngyszeme 
lett, ahol egyszerre láthatunk farkasokat, 
arany sakálokat, európai vidrákat külön-
féle hazai, vízi madárfajokat és számos 
fácánfajt. Csaknem 50 millió forintból 
épültek fel a kifutók. A beruházást egy eu-
rópai uniós pályázatból valósították meg. 
A programban Szegeden és Temesváron 
egyszerre fejlesztették az állatkerteket. 

Az egyik új faj, amely megjelenik a 
parkban- például a szürke farkas. Ez 
az állat Európa legnagyobb testû kutya 
féléje, habár ragadozó, a gondozójához 
úgy kötôdik, mint egy eb. A farkasok 
mellett vidrák és a Kárpát-medencében 
honos madarak is láthatók itt. Magyar-
országon egyedülálló röpde is épült, ahol 
a látogatók korlátok és kerítésmentes 
övezetbe lépve, az állatok között sétál-
va ismerkedhetnek a színes tollúakkal. 
Többek között kormoránnal, bakcsóval, 
fácánnal találkozhatnak az érdeklôdôk. 

A bakcsókat és a kis Káró Katonákat a 
Tisza árterébôl mentették ki. A látogatók 
a vidra életmódját is tanulmányozhatják, 
egy üvegen keresztül betekintve, akár 
úszás közben is láthatják az állatot, il-
letve állatokat.

Szeged város polgármestere büszke 
az új bemutatóra. Botka László elmond-
ta, hogy az elmúlt öt évben 1 milliárd 
forintnyi fejlesztést valósított meg a park, 
zömében elnyert uniós forrásból, Sze-
ged város támogatásából és nem utolsó 
sorban szegedi cégek szponzorációjából. 
Mindennek köszönhetôen pedig a Szegedi 
Vadaspark Magyarország legfiatalabb, 
egyik legnagyobb alapterületû, de min-
denképpen egyik legdinamikusabban 
fejlôdô állatkertjévé vált. A polgármester 
szerint nem véletlen, hogy a szegediek 
egyre inkább kötôdnek a parkhoz és 
a város folyamatosan növekvô, bôvülô 
idegenforgalmának is fontos részévé 
vált. Botka László azt várta és várja el 
a jövôben is Szeged város valamennyi 
intézményvezetôjétôl és cégvezetôjétôl, 
hogy határozott jövô képe legyen. Vep-
rik Róbert igazgató kinevezésekor azt 

mondta, minden lehetôséggel élni kíván, 
ami a Vadaspark fejlôdését szolgálja és 
a városvezetô szerint ehhez tartotta is 
magát a parkigazgató. Botka László hoz-
zátette, hogy a Vadaspark minden egyes 
pályázati lehetôsséggel élt, amelynek 
köszönhetôen az állatkert közel húsz 
kifutóval gazdagodott az elmúlt években 

és a látogatók száma is megduplázódott, 
a tavalyi évben meghaladta a 160 ezret. 

A Kárpát-medence bemutatóban látható 
kifutókat tehát egy román- magyar pályá-
zatból valósították meg, a szegedi park és 
a temesvári állatkert együtt összesen 280 
ezer euró támogatást nyert el. A pénzbôl 
180 ezer euró jutott városunkba.

A nemrégiben átadott Nyitra utcai 
játszótérrel együtt nyolc játékparkot ve-
hettek birtokba a gyerkôcök idén nyáron. 
Az önkormányzat összesen hatvan millió 
forintból modernizálta a régi, elavult ját-
szótereket, amelyek így az európai uniós 
szabványnak megfelelôen balesetmentes 
terek lettek. 

Az EU-szabvány szerint a játszótereket 
úgy kell megépíteni, hogy azok ne csak 
gyermekbarátok, hanem biztonságosak 
is legyenek. Elsôsorban a sérülések el-
kerülésére kell odafigyelni az építéskor, 
ezért minden esetben elbontják a régi, 
vasból készült, korszerûtlen játékokat. 

Az elmúlt években megvalósított fej-
lesztések következtében Szeged játszóte-
reinek kétharmadát már korszerûsítették. 
Botka László polgármester elmondta, 
hogy a Városfejlesztési Koncepció egyik 
fô célja az, hogy mind a belvárosban, 
mind a lakótelepeken, valamint a kert-
városi övezetekben minden évben valami 
régóta várt beruházással, felújítással, 
fejlesztéssel könnyítsék meg a szegediek 
mindennapjait és tegyék kényelmesebbé 
a Szegeden való élést. A lakótelepeken a 
panelházak több mint 70 %-a megújult, 
így országos viszonylatban is Szeged 

városa elsô a panel felújítási programban. 
A tervek szerint Szegeden jövôre befe-
jezôdnek a nagy építkezések, amelyek 
után a lakóterületek fejlesztésére kon-
centrál majd az önkormányzat, vagyis az 
elhanyagolt járdákat és utakat újítják fel. 

A Bihari utcai játszótér is megújult. Az 
árnyékos tér parkosításáról sem feledkez-
nek meg a város vezetôi, ôsszel elvégzik 
az ehhez szükséges munkálatokat, de a 
játszótér is további eszközökkel gazda-
godik. A lakók igénye szerint a kút és a 
járda is megújulhat, abból a 300 millió 
forintból, amit a város a lakóterületek bel-

sô útjainak felújítására, korszerûsítésére 
különített el. 

A város játszótereinek felújítása a 
tervek szerint a jövôben is folytatódik, 
hiszen erre az önkormányzat mindig 
biztosítani fogja a forrásokat- ígérte a 
polgármester.

Szatymazon is megszûnt a vasmá-
szókás, vashintás játszótér. A gyerekek 
egy teljesen felújított, kibôvített parkban 
játszhatnak kedvükre. Ennek a terület-
nek a korszerûsítésére az önkormányzat 
2007-ben nyert pályázati forrást- nyi-
latkozta a polgármester. Dr. Kormányos 
László hozzátette, hogy az utóbbi évben 
a helyi óvodában is felújították a játszó-
teret, amelyet természetesen a település 
minden gyermeke használhat.

Természetesen a Kistérség szinte va-
lamennyi településén fejlesztették az 
elmúlt években a játszótereket. Dócon, 
Újszentivánon, Domaszéken, Algyôn is 
megújultak a játszóterek, mivel valameny-
nyi polgármester fontosnak tartja, hogy 
a gyerekek korszerû, biztonságos helyen 
játszanak. A fejlesztéseket legtöbbször 
különféle pályázatok segítségével tudták 
megvalósítani a települések, de jelentôs 
saját forrást is biztosítottak erre a célra. 

A heves esôzések miatt kialakult bel-
vízhelyzet komoly gondot okozott május 
végén, június elején Csongrád megye 
több településén. Zsombón több, fôként 
külterületen lévô vályogház rongálódott 
meg. A Magyar Vöröskereszt a károsultak 
segítségére sietett: hét megyei települé-
sen több mint negyven családnak 4 millió 
forint értékben osztott, illetve oszt ki 
építôanyagokat, élelmiszercsomagokat, 
ruhákat és tisztítószereket. Augusztus 
közepén Habsburg György, a Magyar 
Vöröskereszt elnöke személyesen adta 
át az adományokat a rászorulóknak a 
zsombói polgármesteri hivatalban, ahol 
Gyuris Zsolt polgármester elmondta, hogy 
még mindig van olyan vályogház, ami 
nem száradt ki a májusi esôzések óta. 
Bár az önkormányzat és a társulások, 
valamint a magánszemélyek komoly vé-
dekezési munkálatokat végeztek, így is 
akadtak olyan mélyebb fekvésû területek, 
ahová betört a víz, s házakat árasztott 
el. A település fejlesztési koncepciójá-
ban elsôbbséget élvez a belvízprobléma 
megoldása. Ennek megfelelôen bôvítik és 
építik ki a csapadékvíz- és belvízelvezetô 
rendszert. Habsburg György az átadási 
ünnepségen elmondta: a Magyar Vörös-
kereszt tíz megyében vett részt aktívan 
a segítségnyújtásban. A májusi árvizek 
és belvizek idején azonnali támogatást 
nyújtott a Magyar Vöröskereszt – hang-
zott el –, s most az újjáépítés fázisában 
vannak, megtörtént az igényfelmérés, 
ennek során szorosan együttmûködtek, 
együttmûködnek az önkormányzatokkal 
és helyi szakértôkkel. Zsombón hat csa-
lád kapott építôanyagot (cement, mész, 
tégla), élelmiszercsomagot, ruhát és tisz-
títószereket. Domaszéken, Szatymazon, 

Csongrádon, Szentesen, Kiszomboron és 
Zákányszéken a következô hetekben nyújt 
segítséget a károsultaknak a Magyar Vö-
röskereszt. Nem csupán a segélyszervezet, 
de a szegedi Szent Gellért Magánklinika 
Plasztikai Sebészete is segített a zsombói 
belvízkárosultaknak – pénzadománnyal. 
Az egészségügyi intézmény és Mihálffy 
Zsolt mérnök – aki ingyen vállalta a kár-
igények felmérését – emléklapot vehetett 
át az ünnepségen. Az önkormányzat 
ingyen szállította ki a károsultaknak az 
építôanyagot, és közmunkásokkal segített 
az újjáépítésben. Egyébként csak azok a 
családok kaptak támogatást, amelyeknek 
nem volt biztosításuk, sok gyermeket 
nevelnek, és szerény anyagi körülmények 
között élnek. A segélyezésbe az idôseket 
és a gyermekeiket egyedül nevelô szülô-
ket is bevonták, akik saját erejükbôl 
nem tudnák megoldani a helyreállítási 
munkálatokat.

Látnivalók

Fejlesztések a Kistérségben Kitekintô

új lÁtnivalóK a vadaSParKban

KorSzerû jÁtSzóte-
reK a KiStérSégben

Segített a
vöröSKereSzt

Az új kifutó

Az új kifutó lakói

Hat zsombói családot segített építôanyaggal, élelmiszercsomaggal, tisztí-
tószerekkel és ruhával a Magyar Vöröskereszt. Az adományokat a szervezet 
elnöke, Habsburg györgy személyesen adta át a belvízkárosultaknak zsombón.

Nyitra utcai játszótér
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