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SZEGEDÉRT IS LOBBIZIK UJHELYI ÚJABB FEJLESZTÉS
ÚJSZENTIVÁNON

AZ ÖNKORMÁNYZATOK
PRÓBÁLNAK SEGÍTENI

„Csak akkor lehetünk sikeresek, ha okosan építjük
a Szeged-brandet”.

A településen elkezdődött
az új óvoda építése.

Interjú

Fejlesztések a Kistérségben

Kitekintő

5. oldal
Költségvetés

Így adóztatnak
a települések
Januártól szabad kezet kaptak,
vagyis települési adót vethetnek
ki a polgármesterek. Nem feltétlenül jószántukból teszik ezt, inkább rákényszerülnek. A kormány
ugyanis miután megnyirbálta a
szociális támogatási rendszert,
azt mondta, ahol pénzre van
szükség, ott oldják meg egy új
adóval. A legkritikusabb helyzetbe az amúgy is elszegényedett települések vezetői kerültek:
ugyanis éppen azokat kellene
megadóztatniuk, akik maguk is
támogatásra szorulnak.
Mindszenten aranykoronánként 150 forintos földadóról, valamint a mezőgazdasági vontatókra
és a lassú járművekre kiterjesztett gépjárműadó kiterjesztéséről döntött a képviselő-testület,
Zsombón pedig a 20-30 méter
magas építményekre vetnek ki
közterhet.
Dócon és Röszkén nem éltek a
kormány nyújtotta lehetőséggel.

Folytatás a 5. oldalon

Az állami nyomás ellenére sem szűnnek
meg a szociális támogatások a Csongrád
megyei kistelepüléseken.
4. oldal

Kitekintő

4. oldal

KÉSZ PROGRAMOKKAL

VÁRJA SZEGED AZ

UNIÓS PÁLYÁZATOKAT

Nagy többséggel fogadta el februárban a közgyűlés Szeged 2015-ös költségvetését. Az idén 34 és fél milliárd forintból gazdálkodhat a város, ez alig fele az
öt évvel ezelőtti összegnek. Az állam ugyan átvállalt feladatokat a várostól,
ám közel 2 milliárddal több forrást vont el, mint feladatot. Idén félmilliárd forinttal kap kevesebb költségvetési támogatást Szeged, ami döntően a szociális
szférát érinti.

Költségvetés: 2015 a tervezés és
az „erőgyűjtés” éve lesz.

Interjú

A város működtetésére 25 milliárd 345 millió forintot fordíthat
idén az önkormányzat, ez a költségvetés 73 százaléka. Az önkormányzat költségvetésének közel
egyharmadát ma már a város saját bevételei adják. Helyi adóból a
tervek szerint az idén 10 milliárd
375 millió forint folyhat be a város
büdzséjébe. Ebből legnagyobb

tételt, több mint 7 és fél milliárd
forintot jelent az iparűzési adó,
ami a válság ellenére évek óta
nagyjából változatlan összeg.
Fejlesztésekre 9 milliárd 212
millió forintot terveztek az idei
költségvetésben. A városvezetés nem ül ölbe tett kézzel, kész
tervekkel, programokkal várja
az uniós pályázatokat.

– Az előző hét éves uniós fejlesztési
ciklusból két nagy beruházás húzódott
át az idei évre. Jelenleg is zajlik a tiszai
partfal több mint 2 milliárdos rekonstrukciója, egy 3,7 milliárdos fejlesztés pedig az ivóvízminőség-javítását
célozza, ami az emberek egészsége
szempontjából kiemelt jelentőségű –
mondta el Botka László.
 Folytatás a 2. oldalon

Ünnep

Ratkai Imre:

Botka László:

FIGYELJÜK A PÁLYÁZATOKAT AZ ÖNJELÖLT
BÁLVÁNYOKAT
ÉS KERESSÜK A FORRÁSOKAT!
MINDIG LEDÖNTIK!

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának (SZKTT) Polgármesteri Tanácsa
egyhangúlag fogadta el a szervezet idei, 3,3 milliárd forint induló főösszegű
költségvetését. A büdzséről, az elmúlt évekről és a jövőbeli tervekről Ratkai
Imrével, az SZKTT Koordinációs Központjának igazgatójával beszélgettünk.
Tizenkét település alkotja a
2003-ban létrejött Szegedi
Kistérség Többcélú Társulását (SZKTT). Mekkora induló
főösszeggel fogadta el a legfőbb
döntéshozó szerv, a Polgármesterek Tanácsa az SZKTT 2015ös költségvetését?
Bár a polgármesterek 12 fős
tanácsa dönt a büdzséről, minden egyes településsel szorosan
együttműködve, részletekbe menően készítjük elő, egyeztetjük le
a költségvetést, mert mi a települések érdekeinek kiszolgálására
jöttünk létre, őket képviseljük.
A Polgármesterek Tanácsa egyhangúlag fogadta el februárban a
szervezet idei, 3,3 milliárd forint

induló főösszegű költségvetését.
A büdzsé 300 millió forinttal
csökkent a tavalyi évhez képest,
jóllehet alapvetően nem változtak
a feladataink. El kell ugyanakkor
mondani, hogy a Társulás 160 millió forint többlettámogatáshoz jut.
Azért kap magasabb normatív
támogatást, mert a 12 település
közösen lát el – főként szociális
– feladatokat. Az összefogással
hatékonyabban tudunk dolgozni,
optimalizálni lehet a létszámgazdálkodást. A kistérségi feladatokat
mintegy 750 fővel látjuk el. Ez a
létszám több volt, mint 1100 fő,
amikor még az iskolákat is a Társulás működtette.

Folytatás a 2. oldalon

1848 hősei igaz, boldog, szabad országot akartak. Álmukban sem gondolták
volna, hogy ma, 167 évvel később könyékig túrnak a bőség kosarában illetéktelen, korrupt kezek. Hogy ma, 167 évvel később a jognak asztalánál az egyenlők
mellett egyenlőbbek foglalnak helyet. Hogy ma, az igazság gyakran elbujdosik
szégyenében Magyarországról – mondta Botka László az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc emlékére tartott városi ünnepségen Kossuth Lajos szobra előtt.
A polgármester emlékeztetett
arra, hogy 167 évvel ezelőtt Szegedre az európai forradalmak
híre, a szabadság szele nyugatról
érkezett, majd hozzátette:
– Mindig akkor buktunk el, ha
keletről fújt a szél.
A városvezető az ünneplőkkel
megtelt Klauzál téren úgy fogalmazott, 1848-ban a szegediek
szabadságot, demokráciát, és így
liberális demokráciát akartak.
Mert ha a szabadság szótól valaki
meg akarja fosztani a demokráciát, a lényegét akarja elpusztítani.

Mert aki illiberális demokráciáról
beszél, az a nemzet szabadságát
és a demokráciát akarja leépíteni.
Hozzátette, 2015-ben Magyarországon ismét kívánni kell nemcsak a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését, de a jogegyenlőséget,
az igazságos adórendszert, a hatalmi fékeket és ellensúlyokat is.
– 2015-ben, március 15-én, a Szabad Sajtó Napján a magyar kormány
olyan kizárólagos sajtót kíván teremteni, melyben – ahogyan Kossuth Lajos fogalmazott - „bálványokká lesznek az uralkodók”.

A szocialista politikus szerint
olyan kormányzásra lenne szükség, amely nem osztja jókra és
gonoszokra, mieinkre és tieitekre, hazafiakra és hazaárulókra a
nemzetet. Olyanra, amely nem
kirekeszt, hanem együttműködik.
Olyan kormányra, mely nem arra
törekszik, hogy a kevés kiváltságos
még többet, a sok szegény pedig
még kevesebbet kapjon. Olyanra,
amelynek öntudatos polgárokra
és nem hiszékeny alattvalókra
van szüksége.

Folytatás a 2. oldalon
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Interjú

Ratkai Imre:
FIGYELJÜK A PÁLYÁZATOKAT
ÉS KERESSÜK A FORRÁSOKAT!



Folytatás az 1. oldalról
2013 januárjában azonban államosították az iskolákat. Mit jelentett ez a kistérség számára?
A kistérség korábban hét iskolának volt egyszerre fenntartója
és működtetője: a szegedi Weöres
Sándor, a szőregi Kossuth Lajos,
a sándorfalvi Pallavicini Sándor, a deszki Zoltánfy István és
a szatymazi általános iskolának,
valamint a szegedi Eötvös József
gimnáziumnak és a Sólyom utcai
speciális oktatási-nevelési intézménynek. Mind a hét iskola az
állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába
került, de a sándorfalvi, deszki
és szatymazi általános iskolát
továbbra is a kistérség működteti, mely a gyermekélelmezést
is biztosítja több száz gyermek
számára.
Mi a helyzet a többi oktatási-nevelési intézménnyel, az
óvodákkal és bölcsődékkel?

Az óvodák és bölcsődék, valamint a központi orvosi ügyelet működtetését továbbra is a
kistérség látja el. Sándorfalván,
Szatymazon, Deszken és Újszentivánon óvodát, Domaszéken,
Szatymazon és Újszentivánon
pedig bölcsődét működtetünk,
amelynek fenntartói is vagyunk.
A központi orvosi üg yeletet a
szegedi kistérséghez tartozó 12
településen – Algyő, Deszk, Dóc,
Domaszék, Kübekháza, Röszke,
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged,
Tiszasziget, Újszentiván és Zsombó –, valamint két, a rendszerhez
csatlakozott községben, Bordányban és Forráskúton működtetjük.
A szociális ellátórendszerben
oroszlánrészt vállalt a kistérség
az elmúlt években a településeken. Ezt változatlan formában
oldják meg a 2015-ben is?
Igen. Továbbra is a kistérség
működteti a szociális ellátórendszert – védőnői szolgálat, szociális

étkeztetés, házi gondozás, idősek
nappali ellátása (nyugdíjas klubok), családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – a kistelepüléseken.
A Társulás üzemelteti Szegeden a
gyermekek és családok átmeneti
otthonát, az idősek bentlakásos
intézményét a Kálvária sugárúton, az Acél utcában és az Alsó
kikötő soron. Összesen mintegy
450 idős emberről gondoskodunk.
A kistérség működteti Szegeden
a Fésű utcai Drogcentrumot és
a majdan megnyíló, 201 millió
forintból megépült szatymazi rehabilitációs otthont is. Ez utóbbi
már tavaly tavasszal elkészült,
azóta tart az engedélyeztetési eljárás. Nagyon lassú a bürokrácia...
Mennyi pénz jut idén fejlesztésre?
223 millió forint. A szatymazi
rehabilitációs otthon továbbfejlesztését és az új újszentiváni óvoda megépítését uniós forrásból
valósítjuk meg. A két beruházás
összköltsége 223 millió forint,
amelynek jelentős része uniós
támogatás. Nagyon fontos tudni:
azért is működőképes az SZKTT,
mert nem a Társulásnak, hanem a
szervezetet alkotó településeknek
kíván vagyont szerezni. Egy-egy
beruházás, fejlesztés kapcsán
az adott település biztosítja az
önerőt, amelyhez a Társulás jobb

feltételekhez juthat hozzá az önerő-alapból, akár 40-60 százalék
önerőért is tudunk pályázni. En�nyivel is csökken az adott település hozzájárulása. A fenntartási
idő, 5-10 év lejártával a település
vagyona lesz a fejlesztés. Ezzel
a kezdetektől fogva kizárjuk a
különböző jellegű vagyonvitákat.
Minden önkormányzat, szervezet terveket készít a 2014-2020
közötti uniós költség vetési
ciklusra. A Szegedi Kistérség
Többcélú Társulásának mi a
koncepciója erre az időszakra?
Az alapkoncepciónk, hogy szeretnénk emelni a szociális és az
oktatási területen a szolgáltatások színvonalát, és ezzel párhuzamosan csökkenteni a települések
költségeit. Hogy mire gondolok?
Egyrészt az intézmények energetikai korszerűsítésére, amellyel a
fűtés és világítás költségeit lehet
lényegesen csökkenteni, másrészt
megújuló energiaforrásokat szeretnénk bevonni a rendszerbe. A
sándorfalvi iskola tetején például

korábban már több napelemet is
telepítettünk. Az adósságrendezés
után a településeknek is kevesebb
forrás áll a rendelkezésükre, és
így közösen jobban tudunk takarékoskodni. Folyik a fent említett
tervek előkészítése, mely több mint
húsz projektet érint. Szeretnénk
továbbfolytatni a közösségi közlekedés fejlesztését. Az előző uniós
ciklusban Szegeden és kilenc településen 320 millió forintból összesen 122 buszmegállót újítottunk
fel, illetve építettünk. A buszöblök
és járdaszigetek mellett fedett várók és kerékpártárolók készültek.
A 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban szeretnénk
megépíteni a Szeged-Ópusztaszer, valamint a Szeged-Szatymaz
közötti kerékpárutat. Az előző 7
éves ciklusban is készítettünk a
kistérséget alkotó településekkel fejlesztési koncepciót annak
érdekében, hogy a települések ne
egymás konkurensei legyenek,
hanem egymás segítői. Ezzel a
párhuzamosságokat is kizártuk.

A Társulás koordinátori szerepet
vállal: figyeli a pályázatokat és
keresi a forrásokat. Nyertes pályázat esetén vagy a település,
vagy a kistérség, vagy a település
és kistérség együtt valósítja meg
az adott fejlesztést, beruházást.
Ez utóbbi volt az előző ciklusban
a szennyvízcsatorna-beruházás
első üteme, melyben a kistérség
vállalta a tanulmányi és kiviteli
tervek előkészítését, valamint a
tenderfelhívást. A beruházó kiválasztását már az adott település
végezte.
Mennyi pénzt nyert a szegedi
kistérség az előző uniós ciklusban a különböző pályázatokon?
Több mint 5 milliárd forintot
nyert a Társulás a különböző
uniós pályázatokon. Célunk,
hogy legalább ennyit, de inkább
több forrást nyerjünk a 2014-2020
közötti uniós költségvetési ciklusban is. Korábban sem unatkoztunk, most sem unatkozunk.
Továbbra is sok feladata van a kistérségnek, intenzíven dolgozunk.

Ünnep

Költségvetés

KÉSZ PROGRAMOKKAL Botka László:
VÁRJA SZEGED AZ AZ ÖNJELÖLT
UNIÓS PÁLYÁZATOKAT BÁLVÁNYOKAT
MINDIG LEDÖNTIK!



Folytatás az 1. oldalról
A városvezető hozzátette, újabb
beruházások egyelőre nincsenek,
mert nem voltak pályázatok. A
kormány több mint egy éves késésben van: így csak elképzelésekről, fejlesztési tervekről lehet
beszélni, hiszen Brüsszel még
csak néhány operatív programról
döntött.
– Jó hír viszont, hogy az új uniós
fejlesztési ciklusban közel 34 milliárd forintos nevesített forrással már
rendelkezik Szeged. A cél azonban az,
hogy ebben a hét évben is, akár csak
az előzőben, 300 milliárdos nagy-

ságrendű fejlesztési forrást hozzunk a
városba. A költségvetésben 300 millió
forintot különítettünk el a fejlesztések
tervezésére, mert ahogy megjelennek
a pályázatok, máris kész tervekkel kívánunk jelentkezni, ez volt ugyanis az
eddigi sikerek titka is – hangsúlyozta
a polgármester.
A közgyűlés eddig már 16 nagyprojektet fogadott el. A fontosabbakról Botka László elmondta,
nagy erőkkel folyik az ELI lézerközpont építése, a központ köré
a város eg y tudományos park
kialakítását tervezi, ahová 5080 vállalkozást várnak, közel

A VÁROS GONDOSKODIK A R ÁSZORULÓKRÓL
A költségvetési elvonások legnagyobb elszenvedői idén is a szociálisan hátrányos helyzetben élők. Míg 2010-ben közel 900 millió
forintot utalt a kormány segélyezésre, a szociális intézmények
fenntartására, addig az idén már csak 183 millió forintot biztosít
Szegednek ilyen célokra. Botka László polgármester javaslatára a
közgyűlés egy 400 milliós szociális alapot hozott létre a költségvetésben, így az állami elvonások ellenére sem marad senki ellátás
nélkül a városban.

1500 munkahelyet teremtve így.
Ez lesz az egyik legjelentősebb
gazdaságfejlesztési program a
városban.
A z önkormány zat k iemelt
programként kezeli a déli Tisza-híd megépítését is, ez hatalmas jelentőséggel is bír. A
harmadik híd a folyó mindkét
oldalán beruházásokra kiválóan
alkalmas nagy területet nyit majd
meg, aminek jelenleg híján van
a város.
A tervek szerint tovább folytatódik a közlekedés fejlesztése is,
többek között egy úgynevezett
intermodális csomópont épülhet
buszállomással a nagyállomás
mellett. A város iskoláinak épületeit továbbra is az önkormányzat
működteti, az elmúlt években 10
milliárdos felújítást végeztek az
oktatási hálózat intézményeiben,
a jövőben hasonló nagyságrendben, elsősorban energetikai
korszerűsítésekre nyílnak majd
források.



Folytatás az 1. oldalról
Ma nincs 1848-hoz hű, európai
értelmes demokrata kormánya
Magyarországnak – jelentette
ki Botka László.
– Nekünk eddig 25 évünk volt
új demokráciát teremteni. De
ma már tudjuk, amit akkor még
talán nem: az idő az, aminek

súlya alatt a hazugságok biztosan összeomlanak. Az önjelölt
bálványok sorsa pedig az, hogy
ledöntik őket. És tudjuk, amit
akkor még nem, hogy a bálványok árnyékában s a hazugságok
hitvány erdejében mindig van
és marad egy közös nevező. Az
élhető ország, amit sokféle hit-

vallásból kovácsolunk, sokféle
szálból szőjük és úgy hívjuk: a
városunk, az otthonunk, a hazánk. A szegediségünk. A sokféle
igaz magyarságunk. Mely nem
adja magát. Mert nem veheti el
semmilyen zsarnok – mondta
ünnepi beszéde végén Botka
László.
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Közügyek

KÉTMILLIÁRDOT „TALICSKÁZTAK KI”
A CÉGEKBŐL A JOBBOLDALI PÁRTKATONÁK
Kétmilliárd forinttal rövidítették meg a szegedieket négy év alatt a Fidesz-Jobbik
„mutyikoalíció” által 2010-ben kinevezett cégvezetők. A hozzá nem értő pártkatonák, rokonok, barátok talicskával tolták ki a közpénzt az önkormányzati
cégekből. Az Ifjúsági Ház ügyében jelenleg is nyomozás folyik, csalás és hűtlen
kezelés miatt pedig büntetőfeljelentést tett a piacigazgatóság az ügyészségen.
Botka László polgármester – a
választási kampányban tett ígéretéhez híven – az újjáalakult közgyűlés első ülésén 13 városi cég
vezetőjét váltotta le. Az új vezetők
azzal szembesültek, hogy csontvázak tömkelegét hagyták maguk
után a jobboldali cégvezetők.
A szabá ly ta la nul működő
cégek sorából is kiemelkedik a
Szegedi Vásár és Piac Kft., ahol
2010 és 2014 között több mint 100
millió forinttal károsították meg
a szegedi adófizetőket. Többek

között trükkös szerződésekkel
játszották át magánzsebekbe a
piac nyereségét, de a cégvezető
saját tandíját is a cég pénzéből
fizette.
A város hiába újította fel teljesen a Mars téri piacot, amelynek bevétele a fejlesztéseknek
köszönhetően rövid idő alatt a
duplájára nőtt. A jobboldal által
kinevezett cégvezetőnek mégis
„sikerült” Magyarország egyetlen veszteséges piacává tennie
a Mars téri létesítményt. A par-

koló beléptető rendszerének
kiépítésére eredetileg 12 millió
forintos szerződést kötöttek, majd
a közbeszerzést kijátszva, több
alkalommal is a város számára
előnytelenül módosították azt,
így négy év alatt végül 58 millió
forintot kell kifizetnie a piacigazgatóságnak. Hasonlóan jártak el
a tűzjelző-rendszer kiépítésekor
is: ez az eredeti 13 millió forint
helyett végül 50 millióba kerül, de
a videó térfigyelő rendszer kialakításért is 27 millióval többet kell
kifizetni az indokoltnál.
– A cégvezetés a legkülönfélébb
trükkökkel talicskázta ki a közpénzt a város cégéből – mondta
Ménesi Imre, a felügyelő bizottság
elnöke, aki példaként azt is megemlítette, hogy a piac volt igazgatója, Erdei Péter 2012-ben engedély nélkül beiskolázta magát a
Budapesti Műszaki Egyetemre,
és három éven keresztül a Mars
téri piac bevételéből fizette az 1,7
millió forintos tandíját és annak
közel 1 millió forintos járulékát.

A választási kampány során fideszes szórólapok terjesztéséért is
a piac fizetett egymillió forintot.
2014 szeptemberétől az önkormányzati választásokig 66 ezer
fénymásolatot is nyomtatott a
piacigazgatóság 755 ezer forintért.
A városi cégek másik állatorvosi
lova az Ifjúsági Ház volt, amely
2011-ben még 15 millió forintos
nyereséggel gazdálkodott, a következő esztendőben vesztesége
már 65 millió volt. A városi cég
vagyona 2011 és 2013 között 145
millió forinttal 20 millió forintra
csökkent – ez több mint 85 százalékos vagyonvesztés jelentett.
A cégvezető pusztító munkája
nem hagyta érintetlenül a Szegedi
Ifjúsági Napokat sem: az addig
sikeres rendezvényt is veszteségessé tette.
A Fidesz-Jobbik alku következtében kinevezett cégvezető,
Sódar István 200 milliós tartozást
hagy va maga után 2014 áprilisában lemondott. Munkájának
„elismeréseként” a jobboldali
képviselők jutalmat is szerettek
volna megszavazni neki, de ezt
a városvezetésnek sikerült megakadályozni.
A Szegedi Közlekedési Társaság volt vezetője, Tóth István

Tibor sem számított „kispályás
játékosnak” a jobboldal által támogatott cégvezetők között. Első
ténykedésével azonnal 175 millió
forintos kárt okozott, mert indokolatlanul többször is feljelentette
a városvezetést a trolibeszerzések miatt. Végül minden hazai
és nemzetközi fórum kimondta,
szabályos és törvényes volt a járművek beszerzése, ám a másfél
éves késlekedés miatt annyit
romlott a forint árfolyama, hogy
175 millió kár érte a várost.
Több ízben is jelentős összegű
– összesen 700 ezer forintos –bírságot kellett szabálytalan intézkedései miatt fizetnie a társaságnak, amiért szintén az ügyvezetőt
terhelte a felelősség.
A város takarítócégének, a
SZINT-nek Fidesz-Jobbik által
kinevezett vezetője, Miklós Pé-

ter pedig éveken keresztül a cég
tevékenységéhez nem illeszkedő
civilszervezeteket támogatott.
2011-ben többek között 1 millió
fontot adott a Párduc Labdarugó
Sport Klubnak, de 100 ezerrel az
UTC-t is támogatta a társaság
vagyonából, miközben az Anna
fürdő takarítását szakmai hiányosságok miatt elveszítette a
társaság.
A z üg y vezető a gazdasági
vezető munkaviszonyát közös
megegyezéssel felbontotta, végkielégítést fizetett neki, majd határozott idejű szerződéssel vis�szafoglalkoztatta. Ezt követően
a cég pénzéből 4 millió forint
kölcsönt is adott neki devizahitelének kiváltására, ám mivel
egy évben nem kapott ekkora
jutalmat, a kölcsönt meg is hos�szabbította.

KÖZPÉNZEN SZÓR AKOZTAK A CÉGV EZETŐK
Öt városi cég vezetője – Tóth István Tibor, az SZKT volt igazgatója, Zelena András, a VTV Szeged egykori vezetője, Erdei Péter, a
Szegedi Vásár és Piac Kft. korábbi igazgatója, Nagy Ferenc, az IKV
Zrt. egykori vezérigazgatója, valamint Mihálffy Lajos, a Ritek Zrt.
volt vezetője – 352 ezer forintért töltött el tavaly egyetlen éjszakát
a Babos tanyán. A mórahalmi cég a megrendelő szerint a Szegedi
Vásár és Piac Kft.-nek szálláshelyet, teremhasználati lehetőséget,
valamint ingyenes fürdőházat és jacuzzit is biztosított több százezer
forintért az ötfős rendezvény megtartásához.

Történelem

DOMASZÉK MÓRÁVAL BEVONULT
AZ IRODALOMTÖRTÉNETBE

Domaszék most igazán az irodalomtörténetbe vonul
be – írta Móra Ferenc egy barátjának, amikor az Ének
a búzamezőkről című regényén dolgozott, amelynek
főhősét egy domaszéki gazdáról, Kazi Ferencről
mintázta.

Megjelenésekor, 1927 szeptemberében az Ének a búzamezőkről
társadalmi regénynek számított:
cselekménye a megírása előtt
mindössze fél évvel ért véget. Ma
már történeti regényként olvassuk: a szegedi tanyavilág népének viszonyait örökíti meg az első
világháború végétől, 1918-tól a
Horthy-korszak megszilárdulásáig, 1926-ig – olvasható Péter László irodalomtörténész Csongrád
megye irodalmi öröksége című
könyvében.
A Móra-mű keletkezésének külön regénye van. 1925 nyarán Kazi
Ferenc (1886-1967) domaszéki
gazda a földjének fölásásakor
előkerült cseréptöredéket vitt
be a múzeumba – úgy, amint a
regényben az író elbeszéli. Az
őszi betakarítás után, november
első felében Móra, az akkor már
szerencsés kezéről híres régész öt
napig bontogatta a Lódri-tó partján a 3-4. századi temető sírjait.
Ott lakott Kazi tanyájában, s így
értesült a világháború után nem
ritka, mégis megrendítő történetről. A négyéves hadifogságából
1918 augusztusában hazaérkező Kazi Ferenc első feleségének
korai halála után, 1920-ban feleségül vette a hősi halottnak

nyilvánított Király Antal (18891961) feleségét, Katona Rozált
(1891-1970). Király Antal azonban
nem halt meg: sebesülten került
fogságba, fölépült, és csaknem
tíz év után életjelt adott magáról.
Móra 1927 márciusában „regényírói szabadságra” utazott
Opatijába, ahonnan a következő
levelet írta barátjának, Szalay
József ny ugalmazott rendőrkapitánynak, akinek az Ének a
búzamezőkön művét is ajánlotta:
„Soha én magyar parasztot így
tölgybe, kőrisbe, rózsafába nem
metszettem, mint most. (…) Tulajdonképpen tragikus történet, a
háborúban köszörülődött új paraszt és régi paraszt, belefürösztve a legmézesebb humorba, ami
valaha tőlem telt. Lantos úr (Lantos Adolf könyvkiadó – a szerk.)
azt hiszem, először kicsit el fog
savanyodni a parasztesettől, de
aztán majd nekigömbölyödik,
mert ez a könyv tovább fog élni,
mint ő meg én együtt. Soha ekkora gyönyörűségem munkában
nem telt. (…) Domaszék most
igazán az irodalomtörténetbe
vonul be.”
Móra írta találóan Tömörkényről, hogy a valóság párnáján álmodott. Ez Móra íróművészetére

is jellemző. A domaszéki történet
csak ihlette, de nem ejtette rabul
cselekménybonyolító képzeletét.
Ő az Adria partján tragikummá
költött történetét írta éppen, amikor az élet más megoldást hozott
modelljeinek, Kazi Ferencéknek
a sorsába. A Délmagyarország
megírta, hogy 1927. április 18-án,
húsvét hétfőjén hazatért Király
Antal, és Kazi Ferenccel és Katona Rozállal hármasban ült az

ünnepi ebédhez. Kazi Ferenc még
két napot töltött Királyék tanyájában, azután eltávozott – mert
Katona Rozál így akarta. Békésen
ment el. Három év múlva ő is újra
megnősült.
Móra Ferenc regényéből Szőts
István készített filmet 1947-ban
Görbe Jánossal és Szellay Alice-val a főszerepben, amely a
magyar filmtörténet kiemelkedő
alkotása.
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EGÉSZ ÉVBEN KÍNÁL PROGRAMOKAT Szeged

Egyre népszerűbb turisztikai célpont Szeged. Tavaly
közel 150 ezren választották úti célul a napfény városát. A Szegedre látogatók az idén is több turisztikai
kiadványból tájékozódhatnak.
A vendégeket 2015-ben is önálló turisztikai kiadványokban
tájékoztatja az önkormányzat a
programokról, a város látnivalóiról, illetve a szálláshelyek és

vendéglátóegységek szolgáltatásairól.
Az idei turisztikai kiadványokat bemutató sajtótájékoztatón
Solymos László alpolgármester
elmondta, évről évre növekszik a

Fejlesztések a Kistérségben

Szegedre látogató turisták száma:
2014-ben 144 ezer 591 vendég érkezett, ami tíz és fél százalékkal
több, mint az azt megelőző évben.
A vendégek összesen 283 ezer
188 vendégéjszakát töltöttek a
napfény városában.
Az alpolgármester szólt arról,
hogy a turisztikai szezonra való
felkészülés fontos eleme azoknak a nyomtatott kiadványoknak
az elkészítése, amelyek a városba látogatók számára kínálnak
útmutatót. A hagyományokhoz
híven az idén is megtartották a
korábbi hármas tagozódást, így
külön kiadványból lehet értesülni
az ez évi szegedi programokról,
a látnivalókról, illetve a szálláshelyek és vendéglátóeg ységek
szolgáltatásairól.
A 40 oldalas Programajánló
füzet, amely a Tisza-parti város
minden jelentősebb idei eseményét tartalmazza, összesen 6 ezer

példányban jelent meg, a magyar
mellett angol és német nyelven is
olvashatók a legfontosabb városi
programok.
A korábbi évek hagyományait
követve az idén is többnyelvű a
Szegedi látnivalók címet viselő kiadvány az angol-mag yar,
ma g ya r-német mel let t má r
romá n-fra ncia, szerb-orosz,
olasz-spanyol és lengyel-flamand
nyelven is elérhető, összesen 11
nyelven, 26 ezer példányban. A
szálláshelyek és vendéglátóegységek szolgáltatásairól készült
Szegedi információk című legfrissebb kiadvány pedig 7 ezer példányban segíti majd tájékozódni
a városba érkező vendégeket.
A tava ly indult évsza konkénti programajánló az idén is
jelentkezik: 7 ezer példányban
terjesztik majd Szeged tavaszi,
nyári, őszi és téli rendezvényeinek kiadványait.

A NGLI Á BA N IS NÉPSZERŰSÍTIK SZEGEDET
A várost népszerűsítő kiadványokkal több hazai utazási kiállításon
is megjelenik Szeged: idén először a szolnoki és győri kiállításokon
is részt vesz a város, sőt új helyszínként Csehországban és Angliában
is népszerűsítik a napfény városát.
Ács Szilvia, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta,
valamennyi új szegedi turisztikai

kiadvány hozzáférhető Szegeden
és az ország 120 Tourinform irodájában, valamint a város kulturális intézményeiben.
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SZÉPÜL AZ
ÚJ ÓVODA ÉPÜL Újszentivánon
ÚJSZENTIVÁNI
RENDEZVÉNYHÁZ
Az újszentiváni Körzetvédelmi Információs Központ (Epreskert Rendezvényház) pedig
már nemcsak a legkisebbeket
várja. A 300 nég yzetméteres,
szabadidős teret bárki kibérelheti. Akár magán rendezvények
lebonyolítására, de akár a helyi
egyesületek is használhatják a
házat. Az épület átadását követően annak környezete is megújul.
Egy határon átnyúló pályázatnak
köszönhetően a rendezvényház és
környezete még modernebbé válik. Az épület berendezési tárgyai
nemcsak székekkel, asztalokkal
gazdagodik, de minőségi klímával is, a környezete pedig korszerű
parkolóval bővül.
A határon átnyúló projektnek
köszönhetően a polgármester
reméli, hogy a múzeumi értékek

bemutatására is lehetőség nyílik
Újszentivánon. A szegedi Móra
Ferenc Múzeummal együttműködve egyre több tárlat látogat
majd el a Csongrád megyei településre. A pályázat másik kedvezményezettje, vagyis a romániai
Gottlob városában a tervek szerint
egy art mozi épül majd. Habár a
támogatás nem terjed ki a közös
programok szervezésére, a két település vezetője fontosnak tartja,
hogy az infrastrukturális beruházásokon túl egymás életével,
kultúrájával is megismerkedjenek, így újszentivániak is jártak a
gottlobi dinnyefesztiválon és több
román csoport is érkezett a helyi
rendezvényekre nemcsak rétest
sütni, hanem egy kicsit sportolni, s a vállalkozók is egymással
ismerkedni.

Eg y re több fiatal választja
otthonául Újszentivánt. Az indokokat hosszú lenne felsorolni. A
folyamatosan fiadalodó település
nemcsak élhető, de egyre több
olyan szolgáltatással bír, amely az
itt élő házaspárok, családok mindennapjait segíti. Jó példa erre a
kerékpárút mellett a bölcsőde,
ahol már a megnyitás utáni évben várólista alakult ki. Nem is
csoda ez, hiszen csak 2014-ben
húsz gyermek született a településen. Idén szeptembertől azonban
nemcsak a legkisebbeket várja
korszerű intézmény.
Az áprilisi beiratkozáskor már
az új óvodába jelentkezhetnek az
újszentiváni, illetve a környékbeli
települések gyermekei. A határ-

közeli településen ugyanis szeptemberre épül fel egy új három
csoportszobás ovi. A korszerű,
energiatakarékos beruházásokkal gazdagított intézmény a megszokott szolgáltatásokkal várja
kis „lakóit”.
A településen eddig is nagy
hangsúlyt fektettek a szerb nyelv
és kultúra oktatására, tekintettel
a település múltjára. A jövőben
is kiemelt figyelmet fordítanak

(annak, aki igényli) a szerb nyelv
tanítására a pedagógusok, de
emellett az angol nyelv oktatására és a sportra való nevelésre
is. Ahogyan eddig, a jövőben is
biztosítják intézményi keretek
között az úszás, a küzdő sport
és a néptánc, ovifoci oktatást.
Az idegen nyelvi, fejlesztő foglalkozásokat lehetőség szerint
délelőttönként tartják, hogy azok
a gyermekek se maradjanak le
róla, akiket délben haza visznek
szüleik.
A közgyűlési döntés alapján,
javarészt állami támogatásból
felépülő óvoda energiatakarékos
épületben kap helyet. A bölcsődéhez hasonlóan talajszondás
fűtés-hűtési rendszer épül ki
és napkollektorok, napelemek
segítségével a nap energiáját is
felhasználja majd az ovi.

A 82 és fél millió forintos állami
támogatást a település több mint
20 millió forinttal egészítette
ki, hogy a Petőfi utcai játszótér
közvetlen szomszédságában, az
egykori kisiskola helyén megépülhessen az új intézmény. A
75 férőhelyes épületben a három
csoportszoba mellett új tornaszoba is helyet kap, illetve egy
melegítőkonyha gondoskodik a
kicsik ellátásáról.
Nemcsak az intézmény bővül,
hanem a dolgozói létszám is. A
polgármester, Putnik Lázár reméli, hogy az ovi dolgozói a település
lakói közül kerülnek majd ki.
Várhatóan a régi épület sem
veszti el egykori funkcióját. Az
ingatlan várja új bérlőit. A képviselő-testület reményei szerint
egy másik óvoda, vagy családi
napközi kap majd itt helyet.

Kitekintő

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK A KISTÉRSÉGBEN

Az állami nyomás ellenére
sem szűnnek meg a szociális
támogatások a Csongrád megyei
kistelepüléseken. Több falu idén
még ugyanakkora összegű támogatással kalkulálhatott, mint tavaly. Jelentős változás a szociális
támogatási rendszerben 2016-tól
várható, hiszen jövőre már az
iparűzési adóból kell kifizetni a
segélyeket. Dóc polgármestere
szerint nagyon nehéz helyzetet
teremt a kormánynak ez a döntése, hiszen településükön az

iparűzési adó 2014-ben 14 millió
forint volt, ami csepp a tengerben
a 74 millió forintos költségvetéshez képest. Tóth Margit abban
bízik, lesznek olyan pályázati
források, amelyeket kimondottan
szociális célokra tudnak majd
fordítani.
Kübek háza polgármestere
szerint a tanácsi rendszer, a szocialista rendszer restaurációja
zajlik ma Magyarországon. „Én
azt látom, hogy egy céltalan hajós
a kormány, és amerről a szél fúj,

arra megy a hajója”- tette hozzá
Molnár Róbert. A Csongrád megyei településen idén kilencmillió forint jut segélyezésre, de ezt
nem egy összegben kapja meg
a falu.
Dóchoz és Kübek házához
hasonlóan Röszkén sem szűnnek meg a megszokott szociális
támogatások. A változásokhoz
alkalmazkodva állította össze
2015-ös évi költségvetését a határ
menti település is. Borbásné Márki Márta elmondta, a szociális

ellátásokra 22,8 millió forintot
terveztek, ebből az állami támogatás mindösszesen 5,7 millió
forint. A fennmaradó 16 millió
forintot Röszke községnek saját
forrásaiból kell biztosítani.
A Csongrád megyei kistelepülések vezetői szerint egyre több
a rászoruló, ezért segélyekre
évről-évre több pénzt kell betervezni. Dócon például 2014ben három hónap alatt annyi
rendkívüli támogatást fizettek
ki, mint 2013-ban egész évben.
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UJHELYI AZ EURÓPAI
PARLAMENTBEN
ÉPÍTI A SZEGED-BRANDET
Életünk minden részét átszövi, befolyásolja az, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Ezért fontos, hogy megértsük az uniós döntéshozatali logikát. Csak akkor
lehetünk sikeresek, ha okosan építjük a Szeged-brandet – vallja Ujhelyi István,
aki tavaly május óta képviseli hazánkat és Szegedet az Európai Parlamentben.

– Több mint egy évtizede vagyunk az Európai Unió tagjai, de
Strasbourgból és Brüsszelből úgy
látom, még mindig nem értjük,
hogyan működik a közös Európánk. Nem vagyok euroszkeptikus, sőt kifejezetten félek azoktól,
akik önző politikai érdekből az
Európa-projektet szét akarják
cincálni és az unió gyengítésén
munkálkodnak. Az Európai Parlamentből látom igazán, hog y
gyermekeink, unokáink jövője,
békéje, biztonsága és gazdasági

jóléte csak egy egységes Európai
Unióban képzelhető el. Ugyanakkor lázadok is, mert látom,
ahogyan ma működik az EU, az
sok esetben nem versenyképes
az USA-val, Kínával, vagy a feltörekvő dél-amerikai országokkal.
Nem voltak kétségei, amikor
több ciklus után otthagyta a
magyar országgyűlést és az
európai parlamentet választotta?
Magam is féltem egy kicsit a
következményektől, hiszen ez ugrás volt a sötétbe. Ma már látom,
nagyon jól döntöttem. Korábban,
államtitkárként szinte naponta kellett tárgyalnom brüsszeli
delegációkkal és akkor nagyon
hiányzott az a tudás, amit itt most
megszerezhetek. Összességében
egy nagyon nehéz és izgalmas
pályán mozgok, aminek a tanulási
folyamatán az első fél év alatt
túlestem és elkezdődött a hasznos
munka.
Mennyire sikerült Szeged magyar hangjává válni Brüsszelben?
Az elmúlt hetekben arról beszélgettünk Botka László polgár-

mesterrel és Szabó Sándorral,
Szeged országgyűlési képviselőjével, hogy az itteni kapcsolataimat
kihasználva hogyan tudjuk Szegedet új fejlődési pályára állítani.
Köztudott, hogy az elmúlt tíz évben Szeged volt a legsikeresebben
pályázó magyar nagy város. Az
uniós fejlesztési forrásokból több
mint 300 milliárd forint érkezett
a városba, az önkormányzathoz,
az egyetemhez és a szegedi vállalkozásokhoz. Aki körbenéz a lakótelepeken vagy a belvárosban,
az mindenhol láthatja a fejlődést.
Az új, 2020-ig tartó fejlesztési
ciklusban Magyarország 7 ezer
milliárd forintot kap, és mi akkor
tudunk sikeresen együttdolgozni
a város vezetésével, ha megértjük
az uniós döntéshozatali logikát.
Úgy még sokkal többet tudunk
elérni, ha okosan építjük a Szeged-brandet.
Milyen konf liktusokkal jár
mindez?
Természetes, hogy Brüsszelben
is érdekharcok vannak. Ahogy
Szeged vetélkedik Békéscsabával
az uniós források megszerzésben
otthon, itt mi magyarok a lengye-

lekkel vagy románokkal küzdünk
a támogatásokért, de a végén mindig kompromisszum születik. Ha
mi ezekben a döntésekben nem
veszünk részt, vagy rosszul értelmezett szabadságharcot folytatunk az EU-val szemben, akkor
kisebbségben maradunk és az
érdekeink sérülnek.
Ideha za, Mag ya rországon
mennyire értjük az unió logikáját?
Korábban nem is gondoltuk,
hogy az életünket mennyi uniós döntés befolyásolja. Töredel-

mesen bevallom, hogy én sem
használtam ki régebben az itteni lehetőségeket. Nagy és fontos
munka, hogy otthon ezt megértessük. Ezért különösen veszélyes
a jelenlegi magyar kormány magatartása, amikor megpróbálja
saját hibás döntéseit rendszeresen Brüsszelre fogni. Évek óta a
hazai fejlesztések több mint 90
százaléka uniós forrásból valósul
meg, egy-egy sikeres beruházás
végén pedig a kormány saját mellét döngeti. Ez egy elképesztően
veszélyes és képmutató magatar-

tás. Az én stratégiám ezzel szemben az, hogy mosolygok, virágot
adok, magyar bort és pálinkát
osztogatok az EP-képviselőknek,
de amikor valami nekünk nem
áll érdekünkben, akkor kőkeményen verem az asztalt. Fontos,
hog y odahaza is megértessük
az emberekkel az uniós döntéshozatali logikát, hogy lássák, az
életünk minden részét átszövi,
befolyásolja az, hogy az Európai
Unió tagjai vagyunk. Ezért tartok
fogadóórákat Szegeden, és ezért
járom rendszeresen az országot.
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Közügyek

SZABÓ SÁNDOR: EGY IGAZSÁGOSABB ÍGY ADÓZTATNAK
NYUGDÍJRENDSZERÉRT KÜZDÜNK A TELEPÜLÉSEK

A munkavállalók jogainak kiszélesítéséről, valamint
az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer kialakításáról nyújtott be az MSZP országgyűlési képviselő
csoportja határozati javaslatot az országgyűlés elnökének, egyben kezdeményezték az alaptörvény
hatodik módosítását is.
– Három pontban összegezhetők a frakció módosító indítványai. Elsőként azt javasoltuk,
hogy kortól és nemtől függetlenül
mindenki – így a férfiak is – kap-

janak lehetőséget arra, hogy 40
év szolgálati viszony után nyugdíjba mehessenek. Javaslatot
tettünk arra is, hogy a kormány
által eltörölt korkedvezményes
nyugdíjazást állítsák vissza. Azt is
kezdeményeztük, hogy azok, akik
egészségkárosító munkahelyen
dolgoznak, azokat ismerje el a
nyugdíjrendszer azáltal, hogy korábban elmehessenek nyugdíjba.
Végül pedig szeretnénk elérni
azt, hogy a megváltozott munkaképességűek ne alacsonyabb
összegű rokkant ellátást, hanem
ismét rokkantnyugdíjat kaphassanak – mondta el Szabó Sándor.
A szegedi szocialista politikus
szólt arról is, hogy az igazságos
és méltányos nyugdíjrendszerhez
kapcsolódóan indítványozták az

alaptörvény módosítását is. Erre
azért van szükség, mert a kormány a 2011-ben az Alkotmány
eltörlésével lehetőséget teremtett
arra, hogy nyugdíjak megszűnjenek, vagy csökkenjenek. Ráadásul
az új alaptörvényben már nem
szerepel a szociális biztonsághoz
való állampolgári jog, azt csak az
állam „törekvéseként” rögzíti a
törvény – ez azonban nem kikényszeríthető. Ezért most azt javasolták, hogy a törvény garantálja az
ellátást a szociális biztonsághoz.
A frakció kezdeményezte a
Munka Törvényköny ve felülvizsgálatát is a munkavállalók
szociális jogainak és a munkál-

tatók jogos érdekeinek egyidejű
érvényesítését biztosító törvénymódosítások benyújtását.
– A 2012-ben életbe lépett Munka Törvénykönyve elsődleges célja az volt, hogy rugalmasabbá
tegye a hazai munkaerőpiacot. Ez
azonban nem vagy csak részben
valósult meg. Ugyanakkor fokozódott a dolgozók kiszolgáltatottsága, a munkáltatók számos
esetben élnek vissza gazdasági
erőfölényükkel. Ezért a szocialista frakció szerint szükségessé
vált a Munka Törvénykönyvének
átfogó felülvizsgálata – jelentette ki a szegedi országgyűlési
képviselő.

TÍZ HÓNAP MÉRLEGE
Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési képviselője a parlament egyik legaktívabb tagja. Tíz hónap alatt 34 önálló indítványt
nyújtott be, a szocialista frakcióval közösen pedig másik 22 részese
volt. Választói érdekében igyekezett minél többször élni a felszólalás
lehetőségével is: 20 alkalommal összesen 89 percben élőszóban is
kifejtette véleményét az ország helyzetéről és az itt élők ügyeiről.



Folytatás az 1. oldalról
Borbásné Márki Márta polgármester szerint a határ menti
településen így is elég nagy teher hárul a polgárokra, családokra, úgyhogy ameddig csak
az önkormányzat ezt figyelembe
tudja venni, addig semmiféle különadóval és más terhekkel nem
kívánja a lakosságot terhelni.
Hasonlóan gondolkodik a dóci
képviselő-testület is. A helyiek
anyagi lehetősége véges, tehát
már nem tudunk adót kivetni,

hiszen már nem bírnak el több
terhet az emberek - mondja Tóth
Margit polgármester.
Kübekházán szintén nem éltek
a kormány nyújtotta lehetőséggel. Molnár Róbert településvezető szerint jól látható az emberek
életszínvonalbeli hanyatlása. Így
nemhogy új adót nem vetettek
ki, a meglévőket sem emelték. A
kommunális adó sok éve hatezer forint a faluban, és 2012-ben
volt utoljára közétkeztetési-díjemelés.
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Fejlesztések a Kistérségben

JÓLFÉSÜLT UTCÁK

Kübekházán
Közterület-rendezési programot indított Kübekháza önkormányzata. A folyamat neve
- Utcafésű - arra utal, hogy a település utcáit tüzetesen átvizsgálják, és mindenhol elvégzik
a szükséges területrendezési
munkákat.
A cselekvési terv részeként
a falu vezetői kérdőívek segít-

ségével faggatták a lakosságot
környezetük problémáiról. Ezek
alapján indult meg február végén
az utcafésülés a József Attila utca egy elhanyagoltabb részén.
A munkálatok ott már be is fejeződtek.
Molnár Róbert polgármester
a programmal kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt években a

falu szíve, a főtér újulhatott meg
uniós forrásból, miközben Kübekháza utcáira jóval kevesebb
pénz fordítottak.
Az önkormányzat tervei szerint tavasz végéig a falu 15 km-es
belterületi utcahálózatát szeretnék teljes egészében átfésülni,
rendezni, egyebek mellett újabb
fák, növények kiültetésével.

FELÚJÍTOTTÁK A
HATÁRRA VEZETŐ UTAT
A kerékpárút-építés befejezését követően újabb jelentős magyar-szerb határon átnyúló IPA
projekt valósult meg Tiszasziget
közigazgatási területén. A pályázat
lebonyolításáért a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felel.
A határállomástól kiindulva
Tiszasziget irányába haladva 2,5
km-en megtörtént az útszakasz
felújítása. A pályaszerkezet javítása mellett az eddigi 3-5 m-es
útszélesség 6 m-re változott, az
új aszfaltréteg vastagsága 8,5 cm.
Kivitelező: DUNA ASZFALT Út és
Mélyépítő Korlátolt Felelősségű
Társaság.

Turizmus

MEGNYITOTT AZ ALGYŐI LEVENDULA HOTEL

Az algyői turizmus életében nagyon fontos határkő lesz a Levendula Hotel.
Addig nem lehet turizmusról beszélni egy településen, amíg szálláshely nem
épül, mondta megnyitó beszédében Algyő polgármestere, Molnár Áron.
A település életében kiemelt
szerepet tölt be a turizmus, de
eddig szálláshely hiányában a
községbe érkező vendégeknek
nem volt lehetőségük többnapos
programokon részt venni. A hotel
megnyitásával ez az akadály elhárult. A már eddig is sikeresen
működő és folyamatosan bővülő,
fejlődő Borbála Gyógyfürdő mellett most egy modern, a mai kor
igényeit teljes mértékben kielé-

gítő hotellel gazdagodott a település. Az 550 millió forintos beruházás eredményeként létrejött
létesítmény 16 kétágyas szobával
és 2 lakosztállyal várja az idelátogató, pihenni vágyó vendégeit. Az
egyszerre 50 fő elszállásolására
alkalmas szálló rendelkezik egy
70 fős konferenciateremmel és
egy 120 fős étteremmel. A nyugodt családias légkör alkalmassá
teszi céges programok, tréningek,

családi rendezvények, esküvők
lebonyolítását is. A szálló mellett
épült konyha március 1-től nagyon
fontos szerepet fog betölteni a
település közétkeztetésében. Ez
biztosítja a továbbiakban az algyői gyerekeknek az iskolában,
óvodában, illetve az egyesített
szociális intézetben az időseknek
a közétkeztetési ellátást. Ezen
túlmenően az étterem képes arra,
hogy az algyői lakosokat menü-

vel fogadja, valamint a hotelban
megszálló vendégek a’la carte
ellátását biztosítsa.
A megny itón dr. Kiss-Rigó
László Szeged-Csanád Egyházmeg ye püspöke felszentelte a
hotelt, az ünnepi műsor folytatásaként az algyői Hagyományőrző
Citerazenekar és a Zsibongó Néptáncegyüttes műsorát tekintették

meg a vendégek. A megnyitó után
az érdeklődők körbejárták a létesítményt, majd a program zárásaként állófogadáson kóstolták
végig a hotel konyhájának finomabbnál finomabb készítményeit.
A hotel közvetlenül a Tisza
mellett található, így évszaktól
függetlenül számos lehetőséget
biztosít a pihenésre, a termé-

szet közelségére vágyó vendégek
számára. A gazdaságfejlesztési
koncepcióhoz kapcsolódva a
település közép- és hosszú távú tervei között szerepel több
olyan turizmust élénkítő fejlesztés is, melyek megvalósításával
a községbe érkezők tartalmas
kikapcsolódási lehetőségekkel
gazdagodhatnak.
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IRÁNY STRAUBING – TÖRTÉNELMI
TRIPLÁRA HAJTANAK A SZEGEDI TEKÉZŐK
Március végén a németországi Straubingra figyel az európai
teketársadalom, a bajor kisvárosban rendezik meg ugyanis a

Bajnokok Ligája négyes döntőjét.
A Szegedi TE együttese címvédőként jutott el ismét a Final Fourig,
az utolsó lépcsőfokot ráadásul a

vártnál is könnyebben mászták
meg Kiss Norberték. A horvát
Zapresic csapatát sokan a végső
sikerre is esélyesnek tartották,

Környezetvédelem

ám a két nagy favorit csatáját a
magyar bajnok nyerte, a Szeged
hazai környezetben (6-2) és a
Zágráb melletti településen is
(5-3) győzött. Az idegenbeli vis�szavágón 721 fát gurított Kakuk
Levente. Az ötszörös világbajok
szerint a Zapresic kiütése nagy
fegyvertény.
A horvátok három évig veretlenek
voltak hazai pályán, ezt a sorozatukat
tudtuk most megtörni – mondta el a
Szegedi TE klasszisa. Kulcsfontosságú volt, hogy mind a három párban
nyertünk meccset. Fehér Béla kiválóan játszva hozott egy pontot az első
sorban, ami megadta az alaphangot
a folytatáshoz. Mindenki sok fát ütött,
így ha kis különbséggel is, de győztünk
a második összecsapáson is.
Ennek köszönhetően elő lehet
venni a Németország térképet,
bár a Szegedi TE játékosai már
tökéletesen ismerik a Straubingba
vezető utat, hiszen 2014-ben is ott
randevúztak egymással Európa

legjobb klubcsapatai. A tavalyi
túrát örökké emlékezetessé tette,
hogy a Tisza-parti együttes 2006
és 2013 után újra megnyerte a
BL-t. Kakuk Levente Kiss Norberthez és Karsai Lászlóhoz hasonlóan több mint tíz éve tagja a
klubnak, amely március 28-án és
29-én nagy tettre készül.
Szeretnénk sorozatban harmadik
alkalommal is megnyerni a Bajnokok
Ligáját, hiszen az korábban még senkinek sem sikerült – folytatta Kakuk
Levente, aki 2014-ben a nem olimpiai sportágak év férfi sportolója
szavazásán a harmadik helyen
végzett. Ha elhódítjuk a trófeát, akkor
a vándorserleg végleg Szegedre kerül-

ne. Úgy érzem, hogy képesek vagyunk
rá, hiszen nagyon erős a keretünk.
Öt magyar és két szerb válogatott
játékossal tudunk kiállni, ráadásul
a csapatunkból hatan is világbajnokok vagyunk. Nagyon várjuk már
ezt a hétvégét, motiváltak vagyunk,
és szeretnénk történelmet írni. Az
elődöntőben a világ egyik legjobb játékosával, Zavarkó Vilmossal felálló
szlovák Podbrezova lesz ellenfelünk,
míg a másik ágon a szerb bajnok KK
Beograd és a német aranyérmes Zerbst csap össze. Talán közhely, de igaz,
Straubingban az a csapat lesz a befutó, aki abban a huszonnégy órában a
legjobb formáját hozza. Bízom benne,
hogy mi leszünk azok!
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BIOGÁZBÓL
CÉL-TUDAT SE:
ELEKTROMOS ÁRAM ZSOMBÓRÓL EURÓPÁBA

Nem csak energiát termel, de a környezetet is óvja az a biogázerőmű, melyet
a közelmúltban helyeztek üzembe a Sándorfalvi úti hulladéklerakóban. A létesítmény regionális feladatokat lát el, így bőven van hajtóanyaga az ország
legnagyobb teljesítményű kiserőművének.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladéklerakó telepén az elmúlt három
évtizedben mintegy 2,6 millió
köbméternyi hulladék halmozódott föl. Makrai László, a kft. ügyvezető igazgatója a biogázerőmű
átadásán elmondta, hogy 20062007-ben az akkor 15 méter vastag 24 hektáros hulladékréteget
uniós támogatással leszigetelték
és becsomagolták azért, hogy
esővíz ne érje, illetve a szerves
anyag bakteriális bomlása útján
keletkező gázok ne kerülhessenek a légkörbe. Erre a lefóliázott
tárolóra azóta újabb 15 méternyi
hulladék került, de a benne termelődő gáz az 53 gázkúton és
a 15 kilométeres vezetékrendszeren át kitermelhetővé vált.

Ezen tartalékok kiaknázására
hirdetett a kft. koncessziós pályázatot, melynek nyomán a nyertes
ENER-G Energetikai Zrt. építethette meg az új biogáz üzemet. A
450 millós beruházás 15 éven át
évente annyi elektromos áramot
termel a gázból, amennyi 4 ezer

háztartás ellátására elegendő. A
megtermelt zöldáramot az ország
központi áramellátó hálózatában
értékesítik, melyből jelentős jutalék illeti a közhasznú társaságot,
a termelődő hőenergiát pedig
saját célra használhatja.
A Sándorfalvi úton épült kiserőmű teljesítményét tekintve
a legnagyobb az országban. A
hulladékból kiaknázott gáz metántartalma igen magas, 52%. A
metán olyan üvegházgáz, mely
jelentős előidézője a globális klímaváltozásnak. A biogázmotor
azonban a metánt széndioxiddá
alakítja, melynek káros hatása
töredéke a metánénak. Az új
erőmű szíve eg y 16 hengeres
óriási motor, mely évekig képes
működni leállítás nélkül. Korszerűségét mutatja, hogy a szakemberek távvezérléssel, akár egy
mobiltelefonról is elindíthatják
vagy leállíthatják.

Egyre szebb eredményeket érnek el a Cél-Tudat SE sportlövői a különböző hazai versenyeken, sőt 2015-ben már a nemzetközi porondon is megmutathatták
magukat.
Zsombó, K iskundorozsma,
München. Ezen az útvonalon érkeztek meg Európába a Cél-Tudat
SE ifjú tehetségei, a 14 esztendős
Nagy Vivien és a 15 éves Kovács
Csaba. A 2010-ben alakult klub
sportlövői a sportág egyik legrangosabb nemzetközi légfegyveres
versenyén Németországban bizonyíthattak, és nem is vallottak
szégyent a junioroknál. Mindketten a középmezőnyben végeztek
a jóval idősebbek között. Münchenig azonban hosszú volt az út.
2008-ban a zsombói általános
iskolában kezdtük el a munkát –
kezdett bele a mesélésbe Jákó
Csaba, a Cél-Tudat SE versenyzője, edzője, mindenese. Az ott
tanuló gyermekeknek tartottunk
sportlövő szakkört Iványi László
és Korsós Zoltán segítségével, majd
két év múlva úgy döntöttünk, hogy
alapítunk egy klubot. A fiatalokon

már akkor látszott, hogy nagyon tehetségesek, ezért idővel egyre több
versenyre eljutottunk, és egyre szebb
eredményeket értünk el. A zsombói
iskolát is kinőttük, de Kovács Csaba
édesapjának köszönhetően új otthonra
találtunk Kiskundorozsmán.
A Cél-Tudat SE-nek jelenleg
nyolc aktív versenyzője van. Nagy
Vivien a hollandiai Európa-bajnokságra is kijutott, ami nagy
büszkeséggel tölti el a klubot. Az
évek óta Százhalombattán megrendezett légfegyveres országos
bajnokságon pedig már senki sem
lepődik meg, ha egy zsombói versenyzőt lát a dobogón. 2013-ban
Jákó Csaba a világ egyik legjobbját, Sidi Pétert megelőzve szerzett
magyar bajnoki címet a felnőttek
között, míg a fiatalok egyéniben
és csapatban is rendre éremmel,
érmekkel térhetnek haza. 2015
sem maradhatott ki a sorból. A

februári ob-n az ifiknél Kovács
Csaba 3. lett, a junioroknál a 10.
helyen zárt. Az ifjúsági csapat
(Kovács, Mangó Marcell, Varga
Ákos) szintén harmadikként fejezte be a százhalombattai viadalt. A lányoknál Nagy Vivien az ifi
pisztolyos mezőnyben ezüstérmet
szerzett, egy korosztállyal feljebb
pedig negyedikként zárt. Az ifi
puskás lányok között Jákó Miriam
az egyik legfiatalabb versenyző
volt, mégis a jónak mondható 16.
helyen végzett.
A gyerekek lelkesek és minden
versenyen bizonyítják, hogy vidékről, a kis falvakból is el lehet jutni
a válogatottságig – folytatta Jákó
Csaba. Sok segítséget kapunk, de a
legnagyobb szponzoraink még most
is a szülők, akik pénzt és energiát
nem sajnálva támogatnak minket. A
szegedi klubbal is jó a kapcsolatunk,
többször előfordult már, hogy használtuk a lőterüket, és az utazások
során is együttműködünk egymással.
Zsombó, K iskundorozsma,
München, Tokió? Miért ne! 2020ban Japán fővárosában lesz az
olimpia. Amennyiben Nagy Vivien, Kovács Csaba, vagy bármelyik
hasonlóan tehetséges „cél-tudatos” sportlövő fejlődése töretlen
lesz, a klub pedig továbbra is erőn
felül teljesítve tudja segíteni a
pályafutásukat, akkor még az is
előfordulhat, hogy öt év múlva
láthatunk majd Csongrád megyei
sportlövőt az olimpián.
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SZEGED EGYIK KIEMELKEDŐ
VONZEREJE LETT A VADASPARK
A szegedi turisztikai látványosságok egyik „zászlóshajójává” nőtte ki magát az
elmúlt években a vadaspark a város fejlesztéseinek köszönhetően. Egy felmérés
tanulsága szerint Szeged turisztikai és szabadidős kínálatában az első három
helyen szerepel az állatkert. Ha csak három helyi látványosság közül választhatnának az érdeklődők, abban – a szabadtéri játékok és a Napfényfürdő mellett
– okvetlenül szerepelne a vadaspark is.
A Szeged vonzerejének számító
vadasparkot a látogatók elsősorban a természet közeli környezet
miatt kedvelik. Az állatkert erősségének számít még a felmérés
szerint a nagy terület, a sokféle

és ritka állat, a tiszta és rendezett
környezet, valamint a szervezett
programok.
A vadaspark gyengeségei közé
a WC-ket, a nehéz megközelíthetőséget és a viszonylag magas

belépőárakat sorolták a megkérdezettek.
A Szegedi Vadaspark állatgyűjteménye, annak változatossága
jelentősen megnőtt az elmúlt
években, sőt a nagymacskák és
a kisebb majmok esetében egyenesen kiemelkedő a gyűjtemény.
Arra a kérdésre, hogy milyen állatokkal szeretnének a jövőben
a vadasparkban találkozni, a

látogatók közel fele az elefántot
jelölte meg a kívánságlistán. Mások az ócenáriumot, a sarkvidéki
állatokat, az orrszarvúakat és a
nagyméretű hüllőket hiányolták.
A felmérés készítői arra is
kíváncsiak voltak, hog y a látogatóknak melyek a kedvenc
állatai. A lista élén a szurikáta
áll, hasonlóan jó eredmény t
értek el a nagymacskák, de a
kedvencek között szerepel a
zsiráf és az elefánt, a pingvinek
és a fókák, de kimagaslóan jó
pontot kaptak a pingvinek is. A
válaszadók tíz legnagyobb kedvencéből kilenc már látható a
Szegedi Vadasparkban.

SZEGEDI BÜSZKESÉGLISTA
A felmérés készítői azt is megtudakolták a válaszadóktól, hogy
melyik az a három dolog, amire a szegediek igazán büszkék lehetnek. A belvárosban megkérdezettek 49 százaléka a Dóm téri
épületegyüttest jelölte meg, második helyen végzett 43 százalékkal
a belváros és a sétálóutca, harmadikként pedig a válaszolók 35
százaléka a vadasparkot jelölte meg.

A tavaly több mint 174 ezer látogatást jegyző vadaspark változatlanul vonzó a szegediek számára,
egy év alatt több mint 44 ezer alkalommal keresték fel a helyiek.
A Csongrád megyeiek 23 ezer, a
szomszédos megyékben élők pedig
31 ezer alkalommal látogattak az
állatkertbe. Jelentősen nőtt a távoli
megyékből idelátogatók aránya,

2014-ben már közel 40 ezer alkalommal érkeztek érdeklődők
az ország távolabbi vidékeiről.
Budapestről és Pest megyéből is
viszonylag sokszor, több mint 28
ezer alkalommal voltak kíváncsiak
a Szegedi Vadaspark állatgyűjteményére, de a külföldi magyarok
is több mint 6 ezer alkalommal
látogatták meg a vadasparkot.

A legutóbbi, február végi teaház
vendége a szegedi Kunfuciusz
Intézet alapító elnöke, Ujhelyi
István európai uniós parlamenti
képviselő volt. Mohr Richárd, az
intézet igazgatójának kérdésére
a szocialista politikus elmondta,

rendkívüli hatással van rá a kínai
kultúra, szorgalom és harmónia.
Ujhelyi szerint Kína az évszázad
meghatározó hatalma lesz, így
Szeged és térsége számára különösen fontos a Konfuciusz Intézet
jelenléte.

Nemzetközi Kapcsolatok

KÍNAI TEA ÉS MAHJONG SZEGEDEN
Bő két éve működik a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) a kínai kultúrát, hagyományokat, nyelvet
közvetítő Konfuciusz Intézet. A Kr. e. VI. században született kínai filozófus nevét viselő intézményekből
szerte a világon mintegy 350 található. Magyarországon a budapesti után a szegedi volt a második.
programok több helyszínen zajlanak. A kínai nyelv tanulását
ösztöndíjak is segítik. A rendezvények között szerepelnek előadások, melyeken a kínai kultúrát,
társadalmat, gazdaságot érintő
kérdésekről tájékozódhatnak az
érdeklődők. Az intézet megjelenik a szegedi fesztiválokon,
sőt saját szabadtéri programot is
szervezett tavaly szeptemberben.

Rendkívül népszerűek a teaházi
rendezvények, melyeken igazi
kínai tea mellett beszélgetve
ismerkedhetnek a vendégek a
világ legnépesebb országával.
Igazi különlegesség a szintén
rendszeresen megrendezett
mahjong-est, ahol valódi eszközökkel gyakorolható a legtöbbek
által számítógépen megismert
játék.

Kitekintő
A Konfuciusz Intézetek létrehozását a kínai állam támogatja és
felügyeli a pekingi központú Országos Kínai Nyelvoktatási Tanácson keresztül. Új intézet mindig
egy kínai és egy más országbeli
eg yetem, vag y eg yéb oktatási
intézmény együttműködésében

jöhet létre. Az SZTE partnere az
itteni Konfuciusz Intézet létrehozásában és működtetésében
a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem.
Az intézet az SZTE Dugonics
téri központi épületében működik, de nyelvórák és a különféle

NÉGY TELEPÜLÉS A KÖZÖS JÖVŐ FELÉ

Sok kicsi sokra megy, vagyis
összefogással könnyebb eredményeket felmutatni - vallja annak
a négy Csongrád megyei településnek a polgármestere, akik
januárban kötöttek szövetséget.
Tiszasziget község önkormányzata 2015. január 1-jén csatlakozott
a közös hivatalt felállított Kübekháza, Klárafalva és Ferencszállás
településekhez. Ez alkalomból
2015. február 20-án Tiszaszigeten
a Vedres István Faluházban Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármesterének kezdeményezésére
szakmai fórumot tartottak.
A négy település vezetőinek és
önkormányzati dolgozóinak megbeszélésén többek között szó esett
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a közös hivatalhoz való csatlakozás előnyeiről, pozitívumairól.
Kitértek a közös gondolkodás és
közös munka várható értékteremtő eredményeire, amelyek
megvalósulhatnak akár a hivatalok mindennapi munkájában
vag y eg y mikro térségi újság
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elindításában, de a sportban is
segíthetik egymást a települések.
A vendégek közül Dr. Gácsi Zoltán
jegyző ismertette a közös hivatal
felépítését, majd Dr. Vladiszavlyev
Zsanett aljegyző részletezte Tiszasziget szerepét az új hivatali
struktúrában.

A fórum keretében a négy település vezetője megállapodott
abban, hogy rendszeressé teszik
a közös négyes szakmai találkozókat a kapcsolatfejlesztés, tájékozódás, közös értékteremtés és
kölcsönös segítés lehetőségeinek
feltárása érdekében.
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