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Élményekben
gazdag volt az
idei strandszezon

SZEGED MÁR NEM

a Nádastón

EGYNAPOS VÁROS

A z előkészítő munkálatok
szokás szerint már áprilisban
megkezdődtek, beszereztük a
hatósági engedélyeket és havi
rendszerességgel megrendeltük a
vízmintavételezéseket. A biztonságos pihenés érdekében elvégeztük a korhadt, veszélyesnek ítélt
part menti fák eltávolítását, illetve
gallyazását és a homokos plázs
tereprendezését. A karbantartási munkálatok keretében idén a
kerítések és a gyermekjátszótér,
valamint a mosdó helyiségek festésére, jelentősebb virágosítás
megvalósítására, a strandbüfé
felújítására és a vízbe nyúló ugráló móló padozati szőnyegborításának cseréjére helyeztük a
hangsúlyt. – mondta Bene Gyöngyi strandvezető.

Folytatás a 5. oldalon

Szeged már nem egynapos város – nyilatkozta lapunknak Botka László szegedi polgármester, akivel
a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus szegedi
és kistérségi fejlesztéseiről beszélgettünk. De szóba
került az is, hogy Szegeden bővítették a szociális
támogatásban részesülők körét. A polgármester
elmondta, az októberi választások óta hatékonyan
és átláthatóan működnek a város cégek.

- Ön szerint milyen volt az
idei szegedi nyár turisztikai
szempontból?
- Foly tatódott a több éves
tendencia: folyamatosan bővül,
növekszik a szegedi idegenforgalom, egyre több vendég érkezik
Szegedre, és nemcsak a belföldi,
hanem a külföldi turisták száma
is jelentősen növekedett az első
félévben. A nyári hónapokban

Interjú

már mindenki jobban jár, ha jóval
előbb lefoglalja a szállását, pedig
jelentős szállodai beruházások
is zajlottak az elmúlt időszakban
Szegeden. Visszaigazolódott az a
politikánk, hogy a város kulturális
életének és a fesztiválok számának
folyamatos növekedése megtérülő
beruházás. Szeged megszűnt egynapos városnak lenni!
 Folytatás a 2. oldalon

Kitekintő

SZABÓ SÁNDOR: AZ EMBEREK JÓ KEZDET UTÁN

MINDENNAPJAIT KELL JOBBÁ TENNUNK! JOBB FOLYTATÁS

Deszken

A politika nem lehet öncélú: az emberek mindennapi életét kell hogy
jobbá tegye! – vallja Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési
képviselője. A nagypolitikában is a „kisembert”, a választóit igyekszik képviselni. Több mint egy évi parlamenti munka után azonban
úgy érzi, a hatalom erőszakossága miatt teljesen kiüresedett a
parlamenti munka.
– Hogy érzi magát az országházban?
– Azt hamar megtapasztaltam,
hogy a fideszes kétharmad úthengerként gázol át mindenen.
Igaz, illúzióim korábban sem
voltak, de mégis szinte ijesztő
a jobboldali erődemonstráció.
Több mint egy éves személyes
tapasztalat alapján elmondhatom, a Parlament munkája, működése mára teljesen kiüresedett.
Ötödik éve olyan kormánya van
az országnak, amelyik nem vitatkozik és nem egyeztet senkivel,
erőből visz véghez mindent. Így
nincs szükségük arra, hogy érdemi párbeszédet folytassanak
a képviselőkkel, vagy a szakmai,
érdekképviseleti csoportokkal.
Egyszerűen végighajtják az aka-

Az év eleji térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nyert 13,2
millió után önkormányzatunk
sikeres pályázatot nyújtott be a
vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére, mely eredményeképpen egy SUZUKI Vitara
terepjáróval lettünk gazdagab-

ratukat a Parlamentnek nevezett
törvénygyáron.

A PARLAMENTBEN IS MŰKÖDIK A FIDESZ-HENGER
– Milyen mozgástere maradt
így az ellenzéki képviselőknek?
– A politikai műhelymunka
során, már a bizottságokban
igyekszik a kormányzópárt ellehetetleníteni a munkánkat. Az új
házszabályban létrehoztak egy
gigafórumot, a Törvényalkotó
Bizottságot. A legtöbb dolog itt
dől el. Sok esetben már az ülésterembe sem kerül be a javaslatunk
egy-egy törvény vitája kapcsán.
Ha mégis, akkor percek alatt
lesöprik. Így teljesen elértékte-

lenedett a parlamenti munka,
szavazógépezetté silány ult a
képviselők munkája. Ezt egyre
több kormánypárti képviselő is
így látja, csak még nem merik
nyíltan bevallani.
– A mentelmi bizottság alelnöke. Ott is hasonlóan működnek
a dolgok?
– Ez – kivételesen – egy paritásos bizottság: a kormánypártok

és az ellenzék egyenlő arányban
van benne. A hattagú bizottságban rajtam kívül két fideszes, egy
KDNP-s és két jobbikos képviselő
ül. Ám így sem sikerül mindig elérnünk, amit szeretnénk: Szijjártó
Péter vagyonosodási vizsgálatát
például megtorpedózták. A többi
bizottságban viszont még ros�szabb a helyzet.

Folytatás a 3. oldalon

bak. A gépjárművet alapvetően
a közterület-felügyelő használja
majd, de a napi működésünk
kiszolgálása mellett, a migráció
okozta problémák kezelését, a
rendőrséggel és a helyi polgárőrséggel való együttműködést
is segíti majd az új autó.

Folytatás a 2. oldalon
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BOTKA LÁSZLÓ: SZEGED

MÁR NEM EGYNAPOS VÁROS



Folytatás az 1. oldalról
A hozzánk érkezők már több
vendégéjszakát töltenek el Szegeden. Ezáltal több ezer szegedi
él vendéglátásból, turizmusból
és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokból.
- Hog yan alakulnak majd a
kistérségi és szegedi fejlesztések a 2020-ig tartó uniós
költségvetési ciklusban?
- Másfél év telt már el ebből a
7 éves uniós fejlesztési ciklusból,
és igazából éppen csak most történt meg az operatív programok
véglegesítése. Pályázati kiírások még nincsenek. Eg yrészt
az mindenképpen pozitív, hogy
előre tudunk számolni, hiszen
létrehoztak egy önálló operatív
programot, a TOP-ot, vagyis a
területfejlesztési operatív programot, amelyben a megyei jogú
városok számára nevesített ös�szeg áll rendelkezésre. Ez Szeged
esetében 34 milliárd forint. Ez
nem azt jelenti, hogy teljes szabad kezet kaptunk, hogy mire
költsük el. Erre nagyon szigorú
szabályok vannak. Készülünk. Ez
az év a tervezés időszaka. A városi
költségvetésben 300 millió forintot fordítottunk arra, hogy elkészüljenek azok a nagyberuházási
tervek, amelyeket szeretnénk a
következő időszakban megvalósítani. Bízom benne, hogy a csúszás
ellenére az év második felében
vagy jövő tavasszal már a konkrét
pályázati kiírások is megtörtén-

nek. Azért dolgoztunk előre, mert
azt tapasztaltuk, hogy ilyenkor
mindig az van helyzeti előnyben,
aki már konkrét tervekkel rendelkezik. Két nagy városi beruházás
van, amiért harcolunk. Az egyik
a déli Tisza-híd, amiről folyamatosan egyeztetünk, mert a Szeged
rendelkezésére álló összegből
nem lehet megépíteni a vasúti
és közúti hidat, de van két olyan
kormányhatározat is, ami nevesíti
a közlekedésfejlesztési operatív
programban. Mindenképpen
szeretnénk egy fedett uszodát is
építeni. Erre nem ad támogatást
az Európai Unió. Így más forrásból
vagy az önkormányzat vagyongazdálkodásából próbáljuk előteremteni ennek a beruházásnak a
költségét. A 34 milliárd forintból
külön prioritás a város oktatási
és kulturális intézményeinek –
bölcsődék, óvodák, iskolák és
művelődési központok – további
fejlesztése. A partfalberuházás
után szeretnénk rendbe tenni a
Stefániát és a teljes Tisza-partot,
hogy valóban méltó módon legyen
Szeged főutcája a Tisza. Szeretnénk átfogó városrehabilitációs
programokat is megvalósítani.
Két kiemelt programunk van, az
egyik Odessza városrész és az
újszegedi liget felújítása, a másik
a tarjáni rekonstrukció folytatása.
Fontos alapelvünk, hogy minden
városrészben szeretnénk megvalósítani ütemezetten a következő
években olyan beruházásokat,

amelyekre az ott élők már régóta
vágynak. Biztosítani szeretnék
mindenkit arról, hogy az a dinamikus építkezés, ami Szegedet
jellemezte, továbbfoly tatódik
majd a következő években.
- Milyen fejlesztések várhatók
a szegedi kistérségben?
- A kistérségi együttműködés
jelentősen visszaszorult, hiszen
államosították az iskolákat. A
kistérségi együttműködésünk
legfontosabb eleme az volt, hogy
közösen láttuk el ezt a feladatot,
ami jelentősen hozzájárult a városkörnyéki kistelepülések iskoláinak fejlesztéséhez. Nemcsak
iskolákat újítottunk fel, hanem
az egységes rendszerrel lehetővé
tettük, hogy olyan emelt szintű
képzések – elsősorban nyelvi és
számítástechnikai – valósuljanak
meg a falvakban, amire korábban nem volt példa. A kistérségi
együttműködésnek lényegében
mára egyetlen szakmai területe maradt. A szociális ellátást
továbbra is eg y ütt végezzük.
Szeged továbbra is támogatja a
környező települések fejlesztési
elképzeléseit. Van néhány közös
érdekű beruházásunk, például
a kerékpárút-hálózat fejlesztése.
Nagyon előrehaladott állapotban
van a Szeged-Sándorfalva-Ópusztaszer kerékpárútprojekt. Ebben
együttműködünk a sándorfalvi
és a Csongrád meg yei önkormányzattal. Már elkészültek az
előzetes tervek, és bízom benne,

hogy jövőre az építkezést is el
tudjuk kezdeni.
- Szeged az idei költségvetésében 400 millió forintot állított
be a különböző szociális támogatásokra. A legutóbbi városi
közgyűlésen módosították a
szociális rendeletet. Miért?
- Ismert, március elsejétől teljesen új rendszer van. Az állam
lényegében kivonult a szociális
segélyezésből. Olyan új szociális
törvényt hoztak, hogy a települések eldönthetik, kinek, men�nyit és milyen formában adnak.
Számunkra alapelv volt, hog y
senki sem veszíthet el olyan támogatást, amit korábban kapott.
Ennek megfelelően alakítottuk
ki helyben az új szociális rendeletet. A rendszer jól működik,
ugyanakkor az látszik, hogy az
ország elszegényedésével egyre
nagyobb a szegénység Magyarországon – ma már a lakosság 40
százaléka a létminimum alatt él
–, egyre több család kerül olyan
helyzetbe, hogy nem tudja kifizetni a közüzemi díjakat. Ezért
jelentősen növeltük az adósságrendezésbe bevonhatók körét.
Ezt a korábbi szabályozásunk a
nyugdíjminimum kétszeresében
állapította meg, 57 ezer forint egy
főre jutó nettójövedelemben. Ezt
felemeltük a nyugdíjminimum két
és félszeresére, ami azt jelenti,
hogy minden család, ahol az egy
főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg a 71 ezer 250 forintot,

igényelhet ilyen támogatást. Így
bővítjük a támogatásban részesülők körét.
- Tavaly új cégvezetőket nevezett ki és folyamatosan alakította át a városvezetés a száz
százalékban önkormányzati
tulajdonú cégek struktúráját.
Miért írt ki a legutóbbi közgyűlésen pályázatot a közgyűlés a
városi cégek vezetői posztjára?
- Mindenk i emlék szik rá,
hogy az elmúlt négy évben a Fidesz-Jobbik közgyűlési többséggel az volt a legtöbb vitánk, hogy
ömlött ki a közpénz az önkormányzati tulajdonú cégekből. Ez
évente mintegy 500 millió forint
volt. Fölösleges, kiszervezett szolgáltatásokra, tanácsadói díjakra
költötték el a szegediek pénzét
a Fidesz-Jobbik által kinevezett
cégvezetők. Ezt igazolta az idő.
A váltás után már elkészültek
a városi cégek idei, első féléves
beszámolói, melyekből egyértelműen kimutatható, hogy sikerült
az 500 millió forintot megfogni
a hatékonyabb működéssel és a
fölösleges kiadások visszaszorításával. Hangsúlyoztam, nem

tekintem pártpolitikai ügynek,
hogy ki vezeti az önkormányzati
cégeket. Az az érdekünk, hogy rátermett, tisztességes és hozzáértő
emberek vezessék az önkormányzati cégeket, hiszen ezek a cégek
gazdálkodnak Szeged vagyonának jelentős részével. A választások után egy évre neveztük ki a
cégvezetőket, és az ígéretünknek
megfelelően most minden önkormányzati cégvezetői posztra
nyilvános pályázatot hirdetünk.
Mindenki indulhat, leírhatja, mit
gondol az adott cégről és feladatról. Minden cég adata nyilvános,
elérhetőek, így mindenki tud informálódni. Október végéig lehet
pályázni. Novemberben dönt a
közgyűlés a cégvezetők személyéről. Folytatjuk az önkormányzati cégrendszer egyszerűsítését
és hatékonyságának növelését.
Tizennégy száz százalékban önkormányzati tulajdonú cég volt,
most tíz van. Négy beleolvadt idén
nyáron, július elsejétől a hasonló profilú cégekbe, és ezt tovább
folytatjuk. Ez egy célt szolgál: a
hatékonyság, az átláthatóság és
a színvonal növelését.

Kitekintő

JÓ KEZDET UTÁN JOBB FOLYTATÁS DESZKEN


Folytatás az 1. oldalról
A másik nagy, örömteli hír a
Klárafalvára befutó kerékpárutunk befejezéséről érkezett, 76

millió forint támogatást jelentő
támogató döntés! Év végéig el
is kell készülni a közel egy kilométeres szakasznak, amelyen

Klárafalvától kerékpáron biztonságosan el lehet jutni Deszkre,
ill. Szegedre.
Ezeken az eredményeken túl,
az eddigi legnagyobb volumenű
intézmény-felújítás valósulhat
meg az év végéig. – mondta Király
László polgármester
A kormány döntése alapján
a középületek energetikai felújításának köréből kiemelték
a gépészeti felújításokat, hogy
minél több intézmény kaphasson homlokzati és födém hőszigetelést, illetve új, energiatakarékos nyílászárókat. Ennek a
törekvésnek köszönhetően, a
felszabaduló pénzből az alapelképzeléshez képest jóval több
intézmény, épület kerülhetett
bele a programba, mint azt terveztük. Elképzelni sem tudjuk,
mikor és főként miből tudtuk
volna ezeket az épületeinket felújítani, ha nem indul ez a 100%os támogatású projekt.
Deszk esetében felújításra
kerül a Faluház, az idősek napközi otthona, a hivatal épülete,
a tűzoltó szertár, az önkormány-

zat udvarán álló irattár, a régi
iskola, az új iskola és az óvoda
épületegyüttese, a sportcsarnok, az étterem, a vadászház és
a sportöltöző. Ezeket az előbb
felsorolt épületeket három projekt-csomag keretén belül fogjuk
„új ruhába” öltöztetni. A teljes
beruházási összeg közel 240 millió forint. Elképesztő összeg, de
elképesztő a lehetőség is!
A több mint százmilliós, ivóvízminőség javító projekt is a
végéhez közeledik már. Áll az
új víztorony, és elkészültek a kezelőépületek is. Ez a rendszer
leg nag yobb rekonstr ukciós
munkája a hatvanas években
történt átadás óta. – folytatta a
polgármester.
Az energetika terén van más
eredmény ünk is már idénre.
Napelemes pályázaton nyert községünk 32 millió forintot, melynek köszönhetően a faluház, a
sportcsarnok és a községháza
üzemeltetése lesz olcsóbb. Májusban adtuk át a hagyományőrző közösségi házunkat, amihez
LEADER pénzeket használtunk

fel. – sorolta tovább a nyertes pályázatokat Király László.
Az elmondottakból látszik,
hog y eddig sem volt, és nem
lesz tétlenkedés az év hátralévő
részében sem, de az eredményt,
amit mindez jelent, még kimondani is boldogság. Elmondhatjuk, hogy egy év leforgása alatt
majdnem annyit nyert az új testület pályázaton, mint az előző
négyéves ciklusban összesen!
Ez hatalmas eredmény és hatalmas munka is! Köszönet érte
mindenkinek, aki hozzájárult
tevőlegesen és külön tisztelettel
köszönjük Bohács Zsoltnak, a
FIDESZ Csongrád Megyei 1-es
választókerületi elnökének, volt
kenu világbajnokunknak támogató segítségét és közbenjárását!
Egy település élete nem csak
projektekből áll - természetesen.
A hétköznapokban, saját forrásból is megteszünk mindent, hogy
a deszkiek számára egy élhetőbb
települést üzemeltethessünk.
A nyáron a település központjában álló sportcentrumban kültéri ping-pong asztalt és

fitnesz eszközöket telepítettünk
a mozgásra vágyóknak, melyek
számát folyamatosan bővíteni
szeretnénk. Reméljük, hogy ez az
új színfolt egyre többeket csábít
majd a szabadidős sportolás felé,
de természetesen az iskolánk
gyerekei is használhatják ezeket
az eszközöket.
A tanévkezdésre közel ötmillió forintból két tantermet
újítottunk fel a burkolattól, a
bútorokon és a világításon keresztül a szalagfüggönyökig. Ezt
minden évben megismételjük,
amíg az összes tantermünk fel
nem lesz új ruhába öltöztetve.
A régi épületben mindig az új
elsősök kerülhetnek majd új tanterembe, míg a felsős épületben
a pedagógusok javaslata alapján
felállított sorrend szerint haladunk a programunkkal.
Azt hiszem, nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy egy
igen eredményes első évet zárhatunk a választások után, és hogy
Deszk továbbra is az a hely, ahol
mindig történik valami! – zárta a
beszélgetést Király László.

3. oldal • 2015. 09.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Interjú

SZABÓ SÁNDOR: AZ EMBEREK

MINDENNAPJAIT KELL JOBBÁ TENNUNK!


Folytatás az 1. oldalról
– Mit tehet így a kisebbségbe
szorult baloldali ellenzék?
– Bármilyen nagy is a fideszes
úthenger, ebbe nem szabad beletörődni. Nekünk, baloldali demokratáknak minden erőnkkel a
magyar emberek valódi és érdemi
javulását szolgáló ügyekért kell
harcolnunk, nem pedig a fideszes
érdekcsoportok gazdagodásáért.
Napirend előtti felszólalásokkal, azonnali kérdésekkel, interpellációkkal, írásbeli és szóbeli
kérdésekkel el tudunk valamit
érni: számos ügy került ki így a
közvélemény elé. Fontos, hogy a
társadalomnak láthatóvá tegyük
a mutyigyanús ügyeket.

A SZEGEDIEKÉRT DOLGOZOM A PARLAMENTBEN
– Szabó Sándor milyen ügyek
mellett állt ki eddig?
– A kampányban is azt mondtam, Szegedért, a térségért akarok
a Parlamentben dolgozni. Ezért
mindig igyekszem az itt élőket
érintő ügyekre koncentrálni. Ilyen
volt a Ságvári-gimnázium nevével kapcsolatos vita, amelyben
írásban és szóban is felemeltem

a hangom. Vagy a panelfelújítási
program, amelynek sürgetését
szorgalmaztam. De ugyanilyen
fontosak voltak a szociális ügyek
is. Az ellátórendszer átalakítása
több ezer szegedi családot érintett, mint ahogyan az adózási szabályok átalakítása is. Ezekben a
kérdésekben is rendre javaslatokkal éltem, illetve felszólaltam.
– Az emberek mintha belefásultak volna a politikába. Nem
hiszik, hogy sikerül változtatni
az életükön. Ezt a politikus is
így érzékeli?
– Az emberek többsége bizonyos kérdéseket egy kézlegyintéssel intéz el, de valójában nem
nyel le mindent. Jó példa volt erre
a netadó, az egészségügy vagy a
Quaestor-ügy kapcsán kirobban
tüntetéshullám, amikor a fél ország utcára vonult. Ezért úgy gondolom, nem tartható fenn sokáig

az, amit a Fidesz csinál, ahogyan
kormányoz. Egyre többen látják,
hogy számtalan olyan törvény
születik, ami a pártkatonák és a
haverok érdekeit szolgálja, nem
pedig a többségét. Ha az emberek
saját bőrükön tapasztalják meg
egy-egy intézkedés, elképzelés
negatív hatásait, akkor megmozdulnak. Az viszont számomra is
rejtély, hogy milliárdok fideszes
zsebekbe vándorlása miért nem
veri ki a biztosítékot?
– Milyen ügyek foglalkoztatják
mostanában leginkább?
– Három konkrét terület folyamatosan adott munkát az elmúlt
egy évben: az önkormányzatok
jogfosztása, az egyre szakadozó
szociális háló és az egészségügy
leépítésével kapcsolatos kérdések.
– Frakciótársaival együtt most
a bérek erőteljes emelését javasolják!

FÉLSZ Á Z INDÍT VÁ NY ÉS
KÉT ÓR A FELSZÓL A L ÁS

Szabó Sándor a parlamenti „újoncok” közül az egyik legaktívabb honatya. Szeged szocialista országgyűlési képviselője 2014.
május 6-dika óta 49 önálló indítványt nyújtott be, 27-et pedig
párttársaival közösen jegyzett. A Parlamentben 33 alkalommal
szólalt fel eddig, összesen 2 óra 7 perc 32 másodpercet beszélt.

Kitekintő

– Igen, mert Magyarországon
az emberek túl sokat dolgoznak
túl kevés pénzért, a bérek jóval
elmaradnak az uniós átlagtól.
A kormány bérpolitikája pedig
csak a csókosoknak, a barátoknak kedvez. Ideje végre azokat is
figyelembe venni, akik az országot szolgálják. Az MSZP frakció
2015-ben fizetésemelést követel
az ápolóknak, a pedagógusoknak,
a közigazgatásban dolgozónak, a
katonáknak, mindenkinek, aki
arra esküdött fel, hogy a magyar
államot szolgálja. Azt szeretnénk
elérni, hogy a közalkalmazotti
szférában egy ötven százalékos
béremelés után senki ne vigyen
haza 150 ezer forintnál kevesebbet. Párttársaimmal együtt
elkötelezettek vagyunk a nettó
százezer forintos minimálbér
mellett is.
– Honnan lesz erre fedezet?
– A közel 3 százalékos gazdasági növekedés miatt a béremeléshez szükséges összeg fele már
rendelkezésre áll. A másik fele
pedig könnyedén kigazdálkodható: ezermilliárdos áfatartozás
van Magyarországon. Ha ennek
csak tíz százalékát beszedik, és

Idősügyek

ha nem a pártérdekeket közvetítő
köztévére és felesleges stadionokra pazarolja el a kormány a
pénzt, akkor meglesz a fedezete
a béremelésnek.

A PARLAMENTEN KÍVÜL IS
VAN MUNKA
– Mit csinál a képviselő, amikor éppen nem képvisel a Parlamentben?
– Az ülésnapokon való részvétel a munkánknak egy nagyon
fontos, de nem elegendő része.
Az MSZP-frakció és a szakértők
nagyon komoly munkát végeznek
a Parlamentben. Számtalan érdemi javaslatot nyújtottunk már
be, az más kérdés, hogy ezt az
emberek nem mindig érzékelik,
hiszen már parlamenti tv közvetítés sincs. Arról már szoktunk
vitatkozni képviselőtársaimmal,
hogy ezeket a fontos csatákat hol
és hogyan kell megvívnunk.

– Mire gondol?
– A rra, hog y optimalizálni
kellene a parlamenti munkát és
többet kellene törődnünk a terepmunkával: a választókkal, a helyi
szervezetekkel, a polgármesterekkel való szoros kapcsolatépítés
lenne most a legfontosabb. Nem
azzal van baj, amit képviselünk,
hanem inkább azzal, ahogyan.
A szociáldemokrata politikát hatékonyabban kellene eljuttatni
három-nég ymillió emberhez,
akiket csak mi képviselünk az
országban. Úg y érzem, hog y
Szegeden már így működünk:
rendszeresek a kitelepüléseink,
a fogadóóráink, az akcióink. Sok
kérdésben folytatunk párbeszédet a választókkal és ez a munka
az eredményekben is tükröződik.
Egy ilyen újszerű, kreatívabb és
dinamikusabb megjelenésre lenne szükség az ország többi részén
is és akkor nem marad el a siker.

Előadássorozat szép korúaknak

ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG VOLT AZ MEGNYÍLT A HARMADIK

IDEI STRANDSZEZON A NÁDASTÓN KOROSZTÁLY EGYETEME



Folytatás az 1. oldalról
Cél volt, hogy a strandolás mellett minél több és változatosabb
program színesítse a látogatók
kikapcsolódását. A forróság beköszöntét Varga Viktorral ünnepelték egy nyitó buli keretein belül. A
féktelen és örömteli szórakozást
a „Hang Out „elnevezésű zenés
táncos est követte, amely a rossz
idő ellenére is sok fiatalt megmozgatott.
Idén eddig már kétszer történt
haltelepítés, a horgászat szerelmeseit a sándorfalvi városnapok
keretein belül horgászversen�nyel várták. A horgászversenyt

két kategóriában rendezték meg,
így a kicsiknek és a nagyoknak
is lehetőségük volt küzdeni az
értékes díjakért.
Bene Gyöngyi elmondta, hogy
júniusban a Délmagyarország
napilap által meghirdetett, „Melyik a megye legjobb strandja”
című kérdőív alapján a második
helyezést értek el. Örömmel tapasztaltuk, hog y idén sok kisebb-nagyobb cégek, vállalatok
rendeztek nálunk vállalati party-t,
céges bulit, ennek jegyében köszönthettük a szegedi Continentál
sportegyesület 30. születésnapját
is, valamint a Délfa horgászatked-

velő ifjait. – folytatta a beszélgetést a strandvezető.
Augusztusban Rádió88 látogatott el a strandra és rendezte meg
a családi napját egy strandparty
keretén belül, ahol játékos vetélkedőkkel örvendeztette meg a
strandolókat. Hagyományteremtő
módon idén is megszervezték a
III. Strandkézilabda kupa versenyt, amely igencsak nagy érdeklődést hozott a környékbeli
sportolók számára.
A tavalyi rossz idővel ellentétben
a nyár most a forró oldalát mutatta meg. Ez a látogatószámban
is megmutatkozott, hiszen míg
tavaly csak 30 ezer vendég volt a
strandon, addig az idei évben – a
Nádastó életében immáron másodjára –a strand 50 ezredik vendégét is köszönthették. A szerencsés
strandoló Magyar Adél és családja
volt, akik a 2016. év szezonjában
korlátlanul élvezhetik majd a
strand nyújtotta élményeket.
Sándorfalva „tengerét” mindenképpen fontos a jövőben még
tovább fejleszteni, ezért már nagyon várjuk a 2014-2020 uniós tervezési ciklus új pályázati kiírásait
és bízunk abban, hogy a tervezett
projektek megvalósulása révén
még tovább emelkedhet – Csongrád megye eddig is az egyik legsűrűbben látogatott idegenforgalmi
helyének – színvonala. – zárta a
beszélgetést Bene Gyöngyi.

Új címmel kezdte meg harmadik évfolyamát a közkedvelt Idősek Akadémiája
rendezvénysorozat. A szervezők úgy gondolták, a Harmadik Korosztály Egyeteme
találóbb és pontosabb elnevezés. Tavaly az előadások átlag látogatószáma 80
körül volt, idén ezt szeretnék tovább növelni.

Az „idős” vagy a „nyugdíjas”
elnevezés túl általános az 55 év
fölöttiek korosztályára Boros
Gyula szerint. A szegedi polgármesteri hivatal idősügyi referense
elmondta, a rendezvénysorozat
szeretné mozgásban tartani a
résztvevők gondolkodását, segíteni őket egészségük megőrzésében.
Az idei megnyitót szeptember
23-án tartották a szegedi Senior Centerben. Köszöntőt Szabó
Sándor országgyűlési képviselő
mondott. A nyitóelőadást Némethné Jankovics Györg yi, a
Magyar Nyugdíjasok Egyesületei
Országos Szövetségének elnöke tartotta. A további előadások
mindig egy-egy szerdán, 15 órától lesznek az Eszperantó utcai
Senior Centerben, leszámítva a

13., záró alkalmat május 18-án.
Akkor a szegedi városháza házasságkötő termében oklevelet
adnák át azoknak, akik az előadások legalább 80%-án részt vesznek. Az előadók és a témák sora
impozáns. Október 14-én Nagy
Gábor, az SZTE adjunktusa az
internethasználatról tart előadást. November 14-én a Szege-

di Tudományegyetem rektora,
Szabó Gábor beszél a Szegeden
épülő lézerközpontról. Lesz szó
egészségügyről, társadalomról, az
európai helyzetről, természetről.
Boros Gyula elmondása szerint tavaly átlagosan nyolcvanan
látogattak egy-egy előadást. Az
idei megnyitón 112-en voltak, ami
talán a létszám növekedését vetíti
előre. Az idősügyi referens és a
szervezők nem csak Szegedről,
hanem a kistérségből is várják
az érdeklődőket, szívesen biztosítanak számukra helyet az
előadásokon. A részletes program
megtalálható a www.seniorcenter.hu internetes oldalon vagy a
Senior Center facebook oldalán.
Az érdeklődők írhatnak a seniorcenter@indamail címre is.
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Aktualitás

NYOMOZNAK A JÁTSZÓTÉRI MUTYI ÜGYÉBEN
Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoznak a vadasparkban 185 millió forint
uniós támogatásból játszóteret építő szegedi Titan Kft. ellen, aminek már a
felszámolását is elrendelte a bíróság. Mindez nem számít, mert pár napja még
25 millió forint fizettek ki a cégnek egy uniós alapból egy kisteleki telephelyfejlesztésre.
Gyimesi László 2013 augusztusában még városfejlesztési
tanácsnokként és a Fidesz helyi
elnökeként Európában egyedülállónak nevezte azt a projektet,
amit a szegedi Titan Project’s
House Kft. valósított meg 185
millió forintos uniós támogatásból a Szegedi Vadasparkban.
Erre reagálva mondta azt Ménesi
Imre szocialista politikus, hogy
abban biztosan egyedülálló, hogy
játszótérre még senki sem költött Európában ennyi közpénzt
(Délmagyarország, 2014. június
19., Ménesi fideszes hiénákról beszélt a vadasparkban). Az MSZP-s
önkormányzati képviselő az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz
fordult, és büntetőfeljelentést tett
az ügyészségen, mert szerinte a
játszótér és az interaktív tájékoz-

tató rendszer – az öt információs
pult, az ötven tablet és a szoftver
– összesen legfeljebb 40 millió
forintba került.
A Titan Project’s House Kft.-nek
Vahl Rezső volt a tulajdonosa és
ügyvezetője, aki Ménesi szerint
több szálon is kötődött a Fideszhez. Vahl két trafikkoncessziót
is nyert Szegeden, és a cége adta
ki a Szegedi Szóda című újságot,
amely kérlelhetetlen volt az előző
ciklusban a baloldali városvezetéssel.
A közgyűlés a beruházás megvalósulása előtt jóváhagyta, hogy
az önkormány zati tulajdonú
Szegedi Vadaspark Nkft. bérleti
szerződést kössön a Titánnal,
amely faházat és információs
pulthelyeket, valamint 500 négyzetmétert bérelt a vadasparktól a
játszótérnek. A havi bérleti díjat
650 ezer forintban állapították
meg. A vadasparki állatokról kiegészítő információkkal szolgáló
tabletekért és a játszótérért külön
kellett fizetniük a látogatóknak
250–400 forintot. A bérleti szerződés 2018. június 30-áig szólt,
de kikötötték, hogy 2016. július
1-sejétől minden évben felülvizsgálják, és az infláció mértékével
megemelik a bérleti díjat. Erre
már nem került sor.
Tavaly szeptember óta költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a NAV bűnügyi igazgatósága

a szegedi vadasparki beruházás
ügyében – tájékoztatott Barnáné
Horváth Melinda százados. A bűnügyi igazgatóság sajtóreferense
a nyomozás érdekeire való hivatkozással továbbra sem ad bővebb
tájékoztatást a vizsgálatról.
Tavaly októbertől akadozott,
idén pedig már nem is működött a vadasparkban az interaktív
tájékoztató rendszer. Már senki
sem frissítette a szoftvert és nem
tartotta karban a berendezéseket
– tudtuk meg Veprik Róberttől.
A Szegedi Vadaspark igazgatója
elmondta, korábban is sok panasz
érkezett a látogatóktól, hogy a
berendezések szoftverhibára hivatkozva nem üzemelnek. Amikor
Vahl Rezső két éve arról nyilatkozott a Délmagyarországnak a
beruházás kapcsán, hogy minden
fillérrel pontosan elszámoltak,
megemlítette az egyedi, világszínvonalú, százmilliós költségű
szoftvert is. Veprik elmondta,
október óta a vadaspark tartja
rendben a játszóteret, pedig azt
is a cégnek kellene üzemeltetnie.
Mivel a Titan idén egy fillér bérleti
díjat sem fizetett, így milliókkal
tartozik a Szegedi Vadasparknak,
az önkormányzati cég felmondta
a szerződést, és felszámolási eljárást kezdeményezett a Titan ellen.
Márciusban tulajdonosváltás
történt a Titan Project’s House
Kft.-ben. Vahl Rezső helyett a 31

éves Baloh Ihor lett a tulajdonos,
aki a cégadatbázis szerint Ukrajnában, a háromezer lakosú
Gáton lakik. A Titan márciusban
a szegedi belvárosból, a Vár utcából a Szentmihályon túli bodomi
kiskertekbe tette át a székhelyét.
A Bodomi út 36. alatti házba a
céginformációs adatbázis szerint
a Titan Project’s House Kft.-n kívül még 56 cég van bejegyezve,
melyek többsége felszámolás,

törlés vagy végrehajtás alatt áll.
A házat egyébként rendben tartják, nyírják a füvet az udvaron.
Az előkertben egy használaton
kívüli kis kereskeskúton harminc
cég, köztük a Titan neve állt egy
táblán. Ottjártunkkor hiába csengettünk, senki sem nyitott ajtót.
A Szegedi Törvényszék időközben megállapította a Titan fizetésképtelenségét, és elrendelte a
cég felszámolását. Ez szeptem-

ber 3-án jogerőre emelkedett. A
dátumra azért érdemes figyelni,
mert a Titan Project’s House Kft.
tavaly az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól 50 millió forint
támogatást ny0ert egy kisteleki
telephely fejlesztésére, rozsdamentes nagykonyhai bútorokat
akar gyártani a cég – és az utolsó
kifizetés szeptember 14-én volt.
Előlegként már 25 milliót kifizettek a Titánnak.

MUNK AHELY TEREMTÉSRE 4,2 MILLIÓT K APOTT A TITA N
A Titan Project’s House Kft. 2013-ban 4,2 millió forintot nyert a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
honlapján talált adatok szerint munkahelyteremtő beruházásra. A cég a pályázat benyújtása előtt egy
főt foglalkoztatott, és vállalta, hogy a fejlesztés eredményeként négy álláskeresőt foglalkoztat majd.
Erre kapott 4,2 millió forintot. A Titánnak vállalta, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe
helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti. A vadasparki játszóteret
és interaktív tájékoztatási rendszert 2013. augusztusában adták át. Ez azt jelenti, hogy a négy
álláskeresőt 2016. augusztusáig kellett volna foglalkoztatnia Titánnak, amely felszámolását 2015.
szeptember 3-án jogerősen elrendelte a bíróság.

Kultúra

A BORFESZTIVÁLTÓL A BOR TÉRIG –
PROGRAMDÖMPINGET TARTOGATOTT A NYÁR

Egész nyáron csináltuk a fesztivált! Borral indult és
borral zárult az idei fesztiváldömping Szegeden. Közte
több tucat kisebb-nagyobb kulturális, gasztronómiai
és sportrendezvény hívogatta a városlakókat és a
turistákat.
A hagyományokhoz híven az
idén is a Szeged napi ünnepségsorozat nyitotta a fesztiválok sorát.
Májusban 11 napig „csúcsra járt”
az egész város: a Széchenyi téri
platánok alá beköltöztek a ma-

gyar borászok, a Dugonics téren
finom ételekkel, a Dóm téren pedig látványos koncertekkel várták
a szegedieket.
A retro kedvelőiknek nem sok
ideje maradt a pihenésre: június

elején Szeged legfiatalabb fesztiválján, a Deja vu-n neves bandák
csaptak a húrok közé.
Csendesebb kikapcsolódásnak
ígérkezett a szegedi nyár elmaradhatatlan színfoltja, a szőregi
Rózsaünnep, ahol az idén is több
százezer szál rózsát használtak fel
az ünnepi felvonuláshoz.
A városháza neobarokk udvara
is megtelt élettel a forró napokon. A Nyári kavalkádon az idén

hat produkció összesen nyolc
előadását láthatták a felhőtlen
szórakozásra és kikapcsolódásra
vágyók. Gergely Róbert önálló
estjén Szécsi Pál dalait idézte fel,
Keleti szél címmel pedig népzenei
forgatagot láthattak a szegediek.
Egy rokokó vígjáték erejéig bemutatkoztak a szegedi teátrum
művészei is. A Muzsikáló udvaron
hat koncertből válogathattak a
zenebarátok. Augusztus elején
olyan neves előadók léptek fel,
mint Horgas Eszter fuvaloművész,
Miklósa Erika operaénekes, vagy
a kiváló jazz énekes, Gájer Bálint.
A Tisza-parti város a szabadtéri
játékok mellett az idén is helyet
adott a kísérletező színházak
nemzetközi fesztiváljának. A
Thealter 14 helyszínen közel 70
programot kínált, az előadásokra
rekordszámú néző volt kíváncsi.
Az utolsó meleg napok sem teltek eseménytelenül. A nagy nyárzáró fesztivál, a SZIN rekordot
döntő látogatószámmal ért véget:
több mint 90 ezren szórakoztak
hat napon keresztül a partfürdőn,

ahol öt színpadon zúztak a neves
hazai és külföldi bandák.
És ha Szeged és Tisza, akkor elmaradhatatlan programja a nyárnak a nemzetközi halfesztivál,
ahol az idén már 19. alkalommal
rotyogtak a bográcsokban a legfinomabb halételek.
Sportprogramokból is jutott
bőven az idei nyárra: a Maty-éren
két nemzetközi versenyen is megvívtak egymással a „lapátosok”.
Szeptemberben pedig először

rendezett a város Sporttoborzót,
ahol 37 egyesület mutatkozott be
több ezer szegedinek.
Idén már ötödik alkalommal
zárta a szegedi fesztiválnyarat a
Bor Tér. Öt napon keresztül ismét
a borszerető és borértő szegedieké volt a Dóm tér, ahová rekordszámú, százegy pincészet települt
ki. A két színpad mindennap megtelt neves fellépőkkel, de irodalomtörténeti beszélgetéseket is
szerveztek a borkultúráról.

NAGY L APOK „NYERŐ TIPPJE”
VOLT IDÉN SZEGED
A várost és fesztiváljait méltatta a nyár elején a neves brit napilap,
a Guardian. A lap szerint a Tisza-parti város volt az idei nyár igazi
„nyerő tippje”. A Forbes, a világ legrégebbi gazdasági magazinja
magyar kiadásának munkatársai pedig el is látogattak városunkba:
Szöged kúl, köll címmel írtak rólunk sok szépet. Nem is csoda, ha
ma már minden szegedire jut egy turista.
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Szabadtéri játékok

REKORDOKAT DÖNTÖTT A DÓM TÉRI

CSILLAGFÖDELES SZÍNHÁZ

Másfél hónap alatt 12 produkció összesen 26 előadását láthatták a nézők nyáron a Dóm téren és az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A színházi fesztivál az
idén több rekordot is megdöntött: minden eddiginél több nézőt és magasabb
jegyárbevételt produkált.
A két játszóhelyen – a Dóm téren és Újszegeden – összesen 95
százalékos volt a látogatottság,
ami azt jelenti, hogy 73 ezer 613an volt kíváncsiak az előadásokra. Az előző évadhoz képest ez 4
százalékos emelkedést jelent. A
bevétel is nőtt tavalyhoz képest
449 millió helyett az idén 498

milliót fizettek a nézők a jegyekért
– ez 11százalékkal több mint egy
évvel korábban.
– Az idén több évi kihagyás után
ismét visszatért a próza a Dóm térre. Tizenhárom év után játszottunk
újra Shakespeare-darabot. Kockázatos vállalkozásnak tűnt, de megérte. Mindkét esténk teltházas volt

Kultúra

– mondta a fesztivál igazgatója,
Herczeg Tamás.
A fesztivál minden évben végez
közönségkutatást. Az idei felmérésből kiderült többek között,
hogy a nézők 40 százaléka volt
szegedi, 60 százalékuk pedig
más városokból érkezett a játékokra.

A közönség idén is egy ötös
skálán értékelhette az előadások
színvonalát, a szolgáltatások minőségét és a szervezést is. A vendégek idei „osztályzata” 4,7 lett.
Harangozó Gyula, a játékok
művészeti igazgatója elmondta:
6 műfajban 12 produkciót, ös�szesen 26 előadást láthattak a
nézők. Olyan jelentős szerzők
műveit játszották, mint Verdi,
Shakespeare, Victor Hugo, Szabó
Magda és Csajkovszkij. Az opera
műfaját Az álarcosbál képviselte.
Musicalből hármat nézhetett meg
a közönség: az Abigélt, a Mamma Miát és A nyomorultakat. Egy
táncprodukció, az Outbreak – Jutalomjáték és egy szimfonikus
zenekari Ajándékkoncert mellett
öt prózai előadás volt műsoron: a
Tévedések vígjátéka, az Athéni
Timon, A furcsa pár, A szőke ciklon és a Páratlan páros 2., illetve
megrendezték a hagyományos
nótaestet is Újszegeden.

MEGHIRDETTÉK A JÖVŐ ÉV I MŰSORT
Jövőre ünnepli 85. születésnapját a Szegedi Szabadtéri Játékok.
Az évadot hosszabb szezonnal és sokszínű produkciókkal ünneplik: a Dóm téren az Ajándékkoncert mellett három visszatérő
produkció és négy bemutató lesz.
A bolygó hollandi – opera
Drakula utolsó tánca – táncjáték
Én és a kisöcsém – operett
Mamma Mia! – musical
A nyomorultak – musical
Ének az esőben – musical
Tévedések vígjátéka – vígjáték
Szegedi Szimfonikus Zenekar: Ajándékkoncert

Kitekintő

Egy szőregi, aki Muhammad Alival bunyózott

HÍRESSÉGEK SZŐREG TÖRTÉNETÉBŐL SZÍNES PROGRAMOK
AUGUSZTUSBAN DÓCON

II. József volt Szőreg leghíresebb vendége. A kalapos király delizsáncon utazva,
útszéli fogadókban megszállva barangolt a Habsburg birodalomban. Így jutott el
Szőregre. Az új idők leghíresebb szőregije Joe Bugner, aki Kreul Józsefként látta meg
a napvilágot Szőregen. Joe Bugner hatalmas karriert futott be: Muhammad Alival
bunyózott, Frank Sinatrával bulizott Las Vegasban, Tom Jones volt az esküvői tanúja.

Szőreg leghíresebb vendége
minden bizonnyal II. József volt,
a kalapos király, igaz, akkor még
csak trónörökös. Az uralkodásra
készülő, felvilágosult főherceg viseltes egyenruhában, delizsáncon
(rugókon ringó francia postakocsi) utazva, útszéli fogadókban
megszállva barangolt a Habsburg
birodalomban – írja Péter László a
Csongrád megye irodalmi öröksége című könyvében. A trónörökös
a polgári jólét lehetőségeit kutatta. Így jutott el 1768-ban Szegedre. Az Arany páva fogadóban
szállt meg 1768. április 19-én. (Az
Arany páva fogadó a Feketesas és
Károlyi utca sarkához volt közel,
hatalmas beszálló udvarával nagyon közkedvelt volt abban az
időben az Arany sas fogadóval
eg yütt. A jómódú juhászok itt
tartották gyapjúeladás, illetőleg
vásározás után a hangos dáridóikat.) Péter László azt írja, hogy
a Czímer Károlytól megörökített
szegedi szóbeszéd szerint ennek

a szegedi éjszakának lett a gyümölcse a leendő császár és a szép
kocsmárosné csókjából született
Réh János városi főjegyző.
II. József április 20-án lóra ült,
és elindult Szőregen, Kiszomboron, Nag ybecskereken át le a
Bánság déli vidékeire. Anyjához,
Mária Teréziához írott jelentéseiben beszámolt a föld termékenységéről, az árak olcsóságáról, de
a visszaélésekről és igazságtalanságokról is. A kalapos király
később, 1770-ben és 1773-ban
újból beutazta a tájat, és akkor
is járt Szőregen.
Szőreg történetéhez kapcsolódva írja Péter László, hogy Kassai
Vidor (eredeti nevén Kossitzki
Vidor) kiváló komikust és jellemszínészt, az egyik legnagyobb
magyar tragika, Jászai Mari férjét
a szőregi templomban tartották
keresztvíz alá. Gyálán, szülőfalujában ugyanis nem volt templom.
Kassai egyébként a színészkedés
előtt volt könyvkötő-segéd, kereskedő, szoba- és templomfestő is.
Tápay-Szabó László, a magyar
sajtótudomány megalapítója, a
Pesti Napló híres cikkírója a Szegény ember gaudag élete című
önéletrajzi írásában külön fejezetben számolt be arról, hogy az
1879-es szegedi nagy árvízkor
családjával és sok más szegedivel
együtt Szőregen kerestek és találtak menedéket. Tömörkény István
elbeszéléseiből kiderül, gyakran
sétált ki a városból a szőregi nagy-

kocsmáig, ami már akkor is ott
volt, ahol ma. Tömörkény írt a
magyar-szerb viszonyról, a Mári
nevű szőregi cigányasszonyról, a
szőregi szerb fuvarosokról, akik
legalább annyira híresek voltak,
mint a hajóvontató szerbek. A
Szegeden született Balázs Béla
költő, író és filmrendező 1905-ben
magával vitte Szőregre az egyik
legjobb barátját, Kodály Zoltánt.
Péter László szerint Kodály talán
legelőször itt, Szőregen és Deszken gyűjtött népdalokat.
Szőreg legnevezetesebb lakója
Kálmány Lajos néprajzkutató,
katolikus pap volt, aki a település néphag yományait, dalait,
balladáit gyűjtötte össze. Ő volt
az első, aki Szőreg nevét megismertette a tudományos világgal.
Szalma József szőregi plébános
is szót érdemel, aki nemcsak az
egyházi krónikában, a Historia domusban, de a szószéken

is felemelte szavát a fasizmus
ellen. Szalma a humanizmus
igéit hirdette, és megtagadta a
nyilasok zászlajának felszentelését. Ha Kálmány volt az első,
akinek Szőreg a világhírnevet
köszönheti, akkor Móra Ferenc
volt a második, aki ásatásaival és szőregi tárgyú tárcáival
öregbítette a község hírnevét.
Érdemes elolvasni Móra Kéményseprőéknél Szőregen és a Dusán
múzeumba kerül című tárcáját,
valamint a Harmadikon című
elbeszélését. Mindhárom írás
nagyon tanulságos!
Az elmúlt évtizedekből talán
Joe Bugner a leghíresebb szőregi. A Kreul Józsefként Szőregen
született Joe Bugner hatalmas
karriert futott be: Muhammad
Alival bunyózott, Frank Sinatrával
bulizott Las Vegasban, Tom Jones
volt az esküvői tanúja. Joe Bugner
családja az 1956-os disszidálása után Angliát és Amerikát is
megjárta, majd Ausztráliában
talált otthonra. A bokszoló 1978 és
1981 között négy filmet készített
Bud Spencerrel. Ő az, akit mindig
alaposan helyben hagy Piedone.

Amilyen kicsi, olyan nagyot
szólt Dóc augusztus végén. Az
Államalapítás Ünnepén a Művelődési Ház adott otthont a központi
programoknak. A szeles időnek
köszönhetően az udvart már reggel nyolc órakor finom hagyma
illat lengte be. Aki ugyanis ízes
ételt szeretett volna készíteni, az
időben feltette az ebédnek valót.
Míg az asszonyok sütöttek-főztek, a fiúk sportcipőt húztak és
a focipályán vívtak “kapusháborút”. Déli tizenkét órára mindenki megéhezett, így a Lázár
Jánosné által kemencében sütött
friss kenyér megszentelése után
szívesen szedtek a helyiek a finomabbnál-finomabb pörköltekből.
A rossz idő ellenére estébe nyúló mulatozás kerekedett, ahol a
résztvevők baráti beszélgetéssel,
nótázással töltötték az időt.
Augusztus végén immár hatodik alkalommal rendezték meg
Dócon a Szántóverseny.
A rekkenő hőség sem tántorította el a versenyzőket, hogy
megvívjanak egymással a földeken. Hat kategóriában összesen

28 versenyző indult, számolt be
Tóth Margit a település polgármestere. A bajnokságot a segítők,
támogatók részvételével Lázár
Zsolt képviselő szervezte.
A legnépszerűbb a 2-3 fejes
ágyeke volt, ott 14-en gondolták
úg y, megküzdenek a dobogós
helyezésért. Végül a szatymazi
Bartucz Richárd nyerte meg a versenyt, mögötte a szintén szatymazi Jóljárt Dávid és a sándorfalvi
Nagy Zoltán végzett.
Kerti traktor kategóriában Szekeres István állhatott fel a dobogó legfelső fokára, míg a veterán
traktorok kategóriában Szél Attila
lett a befutó.
A rendezvényen részt vevő,
vállalkozó kedvű nézők ekevas
hajításban is összemérhették
tudásukat. Női kategóriában
Dékány Zsanett, Ördög Ildikó
és Becsei Adrienn jutott be a
legjobbak közé, míg a férfiaknál
Födi Zoltán , Böröcz László és
Minda Ádám. Ekevas hajításban
különdíjat kapott a mezőny két
legfiatalabb versenyzője Faragó
Benjámin és Tóth Zétény Dócról.
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TÁVHŐPÉNZEK: JÓVÁÍRTÁK A TÚLFIZETÉST
Egyetlen távfűtéses lakásban élő szegedit sem érhet hátrány azért, mert a Szegedi
Hőszolgáltató Kft. tartozott a lakosságnak. Botka László polgármester augusztus
végén rendkívüli közgyűlésen indítványozta, hogy az új szolgáltató, az IKV Zrt.
teljes egészében vállalja át azokat a túlfizetéseket, amelyek „beragadtak” a régi
szolgáltatónál. Alacsonyabb számlák jönnek…
A Szegedi Hőszolgáltató Kft.
működési engedélyét áprilisban
vonta a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal, majd
az IKV Zrt.-t jelölték ki szolgáltatónak.

BOTKA LÁSZLÓ: A SZOLGÁLTATÓ-VÁLTÁS NEM OKOZHAT KÁRT A LAKOSSÁGNAK
Az előző enyhe tél miatt a 28
ezer 500 fogyasztó közül összesen
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6261-nek keletkezett túlfizetése
93 millió forint értékben. Időközben a város felszámolási eljárást
indított a cég ellen, a jogerőre
emelkedés után a szegediek csak
nagyon hosszú idő múlva szerezhették volna vissza a túlfizetésüket, és meglehetősen bizonytalan
is lett volna az eljárás kimenetele.
Botka László polgármester
viszont úgy döntött, hogy a szolgáltató-váltás nem okozhat kárt a

lakosságnak. Ezért azt javasolta a
rendkívüli közgyűlésnek, hogy az
IKV Zrt. vezesse át, illetve írja jóvá
a túlfizetéseket. Így annak a 6261
fogyasztónak, akinek a pénze
„bennragadt” a cégnél, nem kell
éveket várnia arra, hogy visszakapja a járandóságát, hanem az
ingatlankezelőnek ennyivel kevesebbet kell a következő számlákban megfizetniük.
A városat yák eg yhangúlag
megszavazták, hogy a távfűtött
lakásban élők visszakapják a
túlfizetésüket: a következő hónapokban így biztos, hogy kisebb
lesz a számlájuk.
Az IKV Zrt. a közgyűlési döntést
követően a legtöbb fogyasztónak
már szeptember első napjaiban
jóváírta a korábbi túlfizetést. A
jóváírással kapcsolatban az ügyfeleknek semmiféle tennivalója
nem volt, azt automatikusan elvégezte a társaság.

SOKBA KERÜLT A KORÁBBI,
JOBBOLDALI DÖNTÉS
A Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t a
Bartha László polgármester által
irányított önkormányzat privatizálta, még 1999-ben. Ekkor a
cég 49 százalékos üzletrészét
Pomázi Csaba érdekeltségébe
tartozó Alfa-Nova Kft-nek adták
el, később az Energott Kft. lépett
fel tulajdonosként a Szehőben.
Az évek során egyre problémásabbá vált a cég működése.
A város, mint tulajdonos tavaly
decemberben – hogy karácsony
előtt ne álljon le a hőszolgáltatás
– 510 millió forint tagi kölcsönt
biztosított a cégnek, később az
egyik bank 153 millió forintot
inkasszált a kezességet vállaló
Szeged számlájáról, végül pedig 93 milliós tétel lett, hogy

a szegediek visszakaphassák
túlfizetéseiket: összesen 756
millió forintba került a szegedieknek a korábbi jobboldali
többség ű képv iselőtest ület
döntése. Szeptember közepén
a jogerős bírósági határozat
alapján elkezdődött a Szehő

felszámolása. A szegedieket
ez az intézkedés azonban már
nem érinti, hiszen az ügyfelek
hőszolgáltatós túlfizetéseit az
új szolgáltató, az IKV két hete
jóváírta. Az önkormányzatnak
viszont a 756 milliós követeléséért sorba kell állnia.

Fejlesztések a Kistérségben

ÚJDONSÁGOK ÚJSZENTIVÁNON

Kultúra és tudomány 5600 négyzetméteren

CSÚCSRA JÁR AZ AGÓRA

Szeged kulturális és tudományos „piactere”, a Szent-György Albert Agóra több mint
60 ezer látogatót fogad évente. Az egykori Százszorszép Gyermekházra ma már
csak egy tábla emlékeztet az épület első emeletén. Ha a gyermekház százszorszép
volt, akkor az Agóra ezerszerszép – állapíthatja meg azonnal, aki belép.

– Három éve decemberben, amikor átköltöztünk a gyermekházból
megnövesztettük a feladatainkat
is: a város kulturális központjaként
működünk, a csecsemőktől az aggastyánokig mindenkinek kínálunk
kulturális és tudományos népszerűsítő programokat – mondta Orbán
Hedvig igazgató.
Az egységes intézmény korábbi
feladatai jelentősen kibővültek. Az
Agórában talált otthonra az Európában is egyedülálló informatikai
kiállítás, az új látványlabor és az
informatórium pedig a szórakozva
tanuláshoz nyújt kitűnő lehetőséget.
Az egykor 1800 négyzetméteres
gyermekház új helyén 5600 négyzetméterre „hízott” és a legkorszerűbb technikával szerelték fel. Míg
a terület megháromszorozódott,
addig az itt dolgozók létszáma a
korábbi 15-ről 31-re bővült. A művelődésszervezők mellett fizikatanár
és informatikus is segíti a szakmai
munkát.

– A gyermekházból 38 klubot,
szakkört és közösséget hoztunk át,
ma már közel 60 kisközösség működik az Agórában. Továbbra is erősek
a gyermekközösségeink, de itt talált
otthonra a Bartók Béla Női Kar és a
Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar
is, viszont szép számmal akadnak
nyugdíjas csoportjaink is – mondta
el az igazgató.
Jelenleg a két legnépszerűbb
kisközösség a gyermekházból áthozott Játszunk tudományt! és a
már itt „született” LEGO robotika
szakkör.
Impozáns számok jelzik az
Agóra elmúlt évekbeli fejlődését.
Míg 2013-ban 44 ezren látogatták
az intézményt, addig tavaly már

több mint 62 ezren nyomták le a
jelképes kilincset. Két éve 3300
órát, tavaly már 3550 órát tartott
nyitva az intézmény, és ezek a számok az idén tovább növekednek.
Míg korábban a gyermekház
nagyobb rendezvényei helyhiány
miatt sokszor vándoroltak, addig
az új épületben már ezek is ideális
otthonra találtak. Többek között
országos gyermek- és társastánc
találkozók, színjátszófesztiválok
helyszíne az épület, itt rendezik
meg a több mint húszéves múltra
visszatekintő gyermekkarácsonyt,
újabban pedig színházi előadásoknak is helyet ad az Agóra.
– Országos rendezvényeket is
befogadunk: szeptemberben a
Színezd át! program keretében
600 roma fiatalt láttunk vendégül.
A nagyrendezvények mellett pedig folyamatosan, immár ideális
körülmények között működhet a
népszerű Játékszigetünk és egy
Láthatatlan kiállítással a vakok
világát is bemutatjuk. Az a célunk,
hogy kortól függetlenül minél több
szegedi számára vonzóvá tegyük
az Agóra programjait – mondta
az igazgató.

A MŰKÖDÉS FELÉT „MEGTERMELIK”
Az év szinte minden napján nyitva tartó Agóra 210 millió
forintból gazdálkodhat. A költségvetésük felét az önkormányzat
biztosítja, a másik fele pedig saját bevételük. A sűrű fillér elméletét
vallják: olyan programokat kínálnak, amelyek sokak számára
megfizethetők. Hogy biztos mindenki eljusson hozzájuk, sok
ingyenes rendezvényt is hirdetnek.

Még idén beköltöz het nek
újszentiván legkisebbjei új otthonukba. A tervek szerint szeptemberre épült volna fel a három
csoportszobás óvoda, de a régészeti munkálatok miatt csaknem két
hónapot csúszott az építkezés. A
beruházásra a Szegedi Kistérségi
Többcélú Társuláson keresztül
2014-ben nyert a település 82,5
millió forint támogatást, amelyet
az önkormányzat 5 millió forint
önerővel egészített ki. Ezen felül
további 15 millió forint önkormányzati támogatással hőszivat�tyút építettek be az oviba, mely a
használati melegvíz biztosításán
kívül télen a fűtést, nyáron a hűtést
hivatott ellátni.
Ez egy úgynevezett meghívásos
pályázat volt, emlékszik vissza a
kezdetekre Kovács Gábor, projektmenedzser. A minisztériumban
is jól látják, hogy településünk
fejlődik, fiatalodik, így zöld utat
kapott pályázatunk és a hatvan
jelentkező közül sikerült bekerülni
abba a negy venkettőbe, amely
elnyerte a támogatást.
Mivel az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a
folyamatos fejlesztést, így épületeink korszerűsítésére is pályázati
forrást kerestünk. Szintén uniós
támogatással tudtuk fejleszteni az
Epreskertet. Valamivel több mint
kilenc millió forintot nyertünk
el erre. Első lépésként egy tizenkét állásos parkolót építettünk,
a támogatás másik részét pedig

eszközbeszerzésre fordítottuk.
Asztalokat, székeket, fogast, filmvetítéshez motoros vásznat és projektort, illetve tévéket vásároltunk.
A beruházásnak köszönhetően a
jövőben nemcsak önkormányzati rendezvényekre, kiállításokra,
vag y eg yéb kulturális eseményekre lehet az épületet igénybe
venni, hanem az év 365 napján
magánszemélyek, családok és
vállalkozások számára is nyitva
áll az Epreskert ajtaja.
Az ősszel több önkormányzati
ingatlan energetikai felújítása
valósulhat meg a KEOP pályázatnak köszönhetően. Mintegy
kilenc épületen (pl.: polgármesteri
hivatal, sportcsarnok, általános
iskola, kisiskola, az általános iskola technika terme) a külső és
a padlásfödém hőszigetelését kicseréljük, továbbá új nyílászárókat
helyezünk be. Ez egy 146 millió

forintos pályázat, melyet 100%-os
finanszírozás mellett szeretnénk
megvalósítani-tette hozzá Kovács
Gábor.
Örömmel mondhatom el, hogy
a LEADER Programnak köszönhetően Újszentiván már rendelkezik falu busszal. A 9 személyes
mikrobuszt a nyár végén vette át
az önkormányzat. Az autó által
nyújtott szolgáltatás a lakosságnak ingyenesen vehető igénybe hangsúlyozta a projektmenedzser.
Közvetve érinti a helyieket, de
a biztonságuk érdekében fontos,
hogy polgárőreink munkája is zavartalan legyen. A szervezet is egy
pozitív elbírálásnak köszönhetően
hamarosan átveheti új, szolgálati
járművét. A négykerék meghajtásos gépjárműhöz száz százalékos
támogatással jut hozzá az egyesület-zárt az újdonságok sorolását a
projektmenedzser.
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Sport

BARÁTOK KÖZT ALGYŐN

Nem kis meglepetést okozott a
hazai kézilabda társadalomban
a Levendula Hotel-FKSE-Algyő
NB I/B csoportos férfi csapatának nyári sajtótájékoztatója,
amikor a klub bejelentette, hogy
leigazolta a MOL-Pick Szegedtől
távozó Vadkerti Attilát és a Franciaországból hazatérő Laluska
Balázst. A két korábbi válogatott
játékos mellett a Pick és a Csurgó
egykori irányítója, Simon Bence is
aláírt, így az 2014/15-ös idényben
7. helyen végzett Algyő azonnal a

bajnokság egyik esélyesévé lépett
elő. Vagy mégsem?
- Ezt azért nem szabad kijelenteni
- fogalmazott Dankó Ervin, a csapat vezetőedzője. Az a célunk, hogy
a tavalyihoz képest előrébb lépjünk,
így az első öt közé várom a társaságot.
A másodosztály évről évre erősödik,
egyre jobb játékosok szerepelnek az
NB I/B-ben is. Az őszi idény megmutatja majd erőviszonyokat.
- A térségnek szüksége volt egy jó
másodosztályú férfi csapatra a Pick
Szeged U23-as együttese mellett,

ezt a szerepet szeretnénk betölteni –
folytatta Bella Árpád klubelnök.
Jelen pillanatban nem reális, hogy
itt élvonalbeli tervekről beszéljünk.
A MOL-Pick Szeged Európa egyik
élcsapata, amelynek az utánpótlásából kerülhetnek ki olyan játékosok,
akik ott nem tudnak megragadni.
Mi alternatívát szeretnénk nyújtani,
hogy ezek a fiatalok megmaradjanak
a sportág mellett.
Az algyői keretben már most is
több olyan játékos szerepel Vadkerti, Laluska és Simon mellett,

akik korábban játszottak a Pick
korosztályos csapataiban, sőt Kiss
Olivér, Teimel Róbert és Farkas
József a felnőttek között is kapott
lehetőséget.
Az elmúlt idényben a Montpellierben profiskodó Laluska
Balázs már a civil életét tervezi
Szegeden, így számára ideális lehetőség, hogy az FKSE színeiben
még a kézilabdát is folytathatja.
Vadkerti Attila is a szívére hallgatott, amikor igent mondott az
Algyőnek.
- Ahogyan korábban is elmondtam, a Picken kívül másik élvonalbeli
csapatban nem tudtam volna magam elképzelni. Bella Árpádot régóta
ismerem, már korábban is beszélgettünk arról, illetve ő győzködött,
hogy egyszer majd játsszak náluk.
Amikor a Picktől elbúcsúztam, akkor
is megkeresett. Algyő nincs messze az
otthonomtól és barátok között szere-

pelhetek, így örömmel csatlakoztam
a csapathoz.
A Levendula Hotel-FKSE-Algyő az első három tétmérkőzését
megnyerte. Dankó Ervin együttese a kupában egy törökszentmiklósi győzelemmel jutott be
a második fordulóba, míg az NB
I/B Keleti csoportjában két magabiztos siker után listavezető.

Zöld sarok

ŐSZI NÖVÉNYEK A PUSZTÁN

A puszta szóhoz a legtöbb ember a szikeseket kapcsolja. A nyári
hőségben talajból elillanó víz és
sófelhalmozódás hatására alakul
ki a repedezett, betonkeménységű szikes talaj, melyet tavasszal
víz borít. Az ürmös szikespuszta
jellemző növényei az erdélyi útifű,
a sziki üröm, az orvosi székfű,
ismertebb nevén a kamilla. Nyár
közepétől a sziki őszirózsa (Tripolium pannonicum ssp. pannonicum) tömeges virágba borulásával festi lilára az egyébként
kopárnak tűnő pusztát. Régen
ősz csillagának, szikcsillagnak
is nevezték.
Az őszirózsa mellett szintén
a szikes területeken fordul elő,
nyár végén július-augusztustól
bontja szirmait a magyar sóvirág
(Limonium gmelini ssp. hun-

garica). Ezzel a különleges és
dekoratív növénnyel szerencsére
még sokhelyütt találkozhatunk.
A kékg yökérfélék családjába

Tiszántúlon. Közepes méretű
(20-60 cm), élénk lila színű virágzatáról már messziről felismerhető, feltűnő növény. Virágzata
többszörösen összetett, a füzér
virágzatok bugákba rendeződnek. A csészelevelek halványlilák, az öt tagú virágok lilák vagy
kékek. Évelő, bőrszerű levelei
tőállóak, pozsgás alkatúak. Élőhelyén szüksége is van erre a
védelemre, hogy a párologtatás
csökkentésével kisebb legyen a
vízveszteség- a szikes pusztákon,
nyáron ugyanis igen kevés víz
áll rendelkezésére. Magányosan
növő példányai terebélyessé fejlődnek, így különösen dekoratí-

vid ideig virágzik, de csapadékos
őszön nagy tömegben jelenik meg
termőhelyén. Keskeny, szálas leveleit tavasszal láthatjuk. Magjainak fehér függelékeit a hangyák
fogyasztják, így részt vesznek a
magvak terjesztésében is.

Közlekedés

ŐSZI VÁLTÁS A KÖZLEKEDÉSBEN
A nyári, viszonylag gondtalan útviszonyokról nem
könnyű az átállás a jóval nagyobb körültekintést
igénylő őszi körülményekre. A rövidebb nappalok,
a több csapadék, a látótávolság gyakori csökkenése
mind próbára teszi és türelemre inti a közlekedőket.

A nyártól való búcsúzás a nappalok immár jól észrevehető rövidülését is jelenti. A járművek
világító berendezéseit többet kell
használnunk így azok jó műszaki állapotát célszerű fokozottan
ellenőrizni. A megfelelően működő fényszórók, irányjelzők és
egyéb lámpák a csapadék, köd
miatt romló látási viszonyok közepette is nélkülözhetetlenek.
A g yakoribb csapadék vag y a
hajnalban az utakra lecsapódó
pára síkossá teszi az útburkolatot.
tartozó növényünk a sziki sóvirág bennszülött alfaja a hazai
ürmös pusztákon, különösen a

vak. Szárazvirág-kötészetben telt
virágú, fehér, sárga, rózsaszín,
lila színű változatait szívesen
alkalmazzák.
A vetőv i r á g (St er nber g ia
colchiciflora) az amarilliszfélék
családjába tartozik, megjelenésében sokkal inkább kikericsekre
emlékeztet. Az öt fajt számláló
vetővirág nemzetséget már a
középkorban is ismerték, és hol
a nárciszokhoz, hol pedig a kikericsekhez sorolták. A népnyelv
kikericsvirágú sárikának nevezi.
A száraz sztyepprétek, löszgyepek
védett vadvirága. Sárga lepelleveleit az őszi esők után hozza. Rö-

Fokozott figyelem, megfelelő műszaki állapot

Emiatt a hibátlan fékberendezés és kormánymű is elengedhetetlen. Figyeljünk a különböző olajok megfelelő szintjére és
mindig legyen elegendő fagyálló
ablakmosó folyadék a tartályban. Rendkívül kellemetlen és
főleg balesetveszélyes, ha esős,
nyálkás időben a szélvédőt nem
tudjuk megfelelően tisztítani. A
hűtőfolyadék fagyállóságának
ellenőrzéséről se feledkezzünk
meg. A rendszámtábláknak rossz
időben is mindig olvashatónak

kell lenniük. A nyári gumiabroncsokat célszerű télire cserélni,
mivel a +7 fok alatt a nyári gumi
megkeményedik, tapadása erősen romlik, megnövelve a fékutat.
Tévhit, hogy a téli gumira csak
hóesésben van szükség.
A gépjármű megfelelő fölkészítése mellett a vezetők fokozott
figyelmére is szükség van. Számolni kell a csökkenő látótávolsággal, a nedves, síkos utakkal, a
rosszul látszó útburkolati jelekkel.
Fontos a megszokottnál nagyobb
követési távolságot tartani, és a
haladási sebességet az út és látási
viszonyoknak megfelelően megválasztani. Felüljárókon, hidakon
fokozottan számolni kell az utak
eljegesedésével.
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Fejlesztések Szegeden

VTV VOLT, SZEGED

TELEVÍZIÓ LETT

Nevet vált október 1-jével a Városi Televízió Szeged. A nézőknek nem lesz nehéz megjegyezni,
azonosítani a csatornát, hiszen
elnevezését nem kell megmagyarázni, mostantól a Szeged Televízió, vagy rövidebben a Szeged TV
logóját keressék a kábelszolgáltatók kínálatában. A helyi televíziók
a hatalmas televíziós kínálatban
már a több számjegyű programhelyek valamelyikére kerülnek,
így az a legegyszerűbb, ha a néző

az 1-estől visszafelé haladva keresi meg műsorunkat. Aztán ha
fontosnak tartja a helyi közélet,
sport, kultúra híreit közvetítő, a
város és környéke életét bemutató
műsorkínálatunkat, nyugodtan
változtasson a csatornasorrenden, és tegye a Szeged TV-t az
egy számjegyű programhelyek
valamelyikére.
Jelentős műszaki fejlesztés
zajlott le augusztusban a televíziónál. Mi minden változott?

A legfontosabb amit a néző már
biztosan érzékel, hogy ha például
földi digitális sugárzásban vagy
az Invitel, a Digi és más kábelszolgáltatók kínálatában nézi
műsorunkat, hogy lényegesen
jobb lett a képminőségünk. Több
mint 24 millió forintot költöttünk műszaki fejlesztésre, amire
nagy szükség volt, mert 2006 óta
gyakorlatilag nem volt jelentős
beruházás a VTV-nél. Nagyfelbontású HD kamerák kerültek a

Kitekintő

MOZGALMAS NYÁR

Tiszaszigeten

A település több önkormányzati épület energetikai megújítása mellett, döntött az utak
rendbetételéről, vagyis a kátyús
útszakaszok javításáról, a helyiek
életét, mindennapjait megkön�nyítő szociális juttatásokról és
gépjárművek beszerzéséről.
Még az év elején döntött úgy
a képviselőtestület, hogy pénzbeli támogatást ny újt a k isg yermekes családoknak és a
nyugdíjasoknak. Minden kis új
lakónkat, vagyis a tiszaszigeti
újszülötteket egyszeri, 20 ezer
forintos támogatással köszöntjük-fogalmazott Ferenczi Ferenc.
A polgármester elmondta, fontos
számukra, hogy minél több fiatal válassza otthonául a Szeged
közeli települést, ezért a kicsit
nagyobbakat, vagyis az óvodás
és iskolás korú g yermekeket,
illetve szüleiket is támogatják.
Óvodakezdési hozzájárulásként
egyszeri 8 ezer, míg beiskolázási
támogatásként egyszeri 10 ezer
forint igényelhető.
A képviselőtestület tapasztalata szerint a legtöbb nyugdíjasnak
gondot okoz a közüzemi díjak kifizetése, ezért úgy döntöttek, hogy
az állandó tiszaszigeti lakóhellyel

rendelkezők hulladékszállítási
hozzájárulást vehetnek igénybe.
- 6 5-70 év közötti eg yedül élő
személy 4438Ft
- 7 1-75 év közötti eg yedül élő
8876Ft
- 76-80 év közötti egyedül vagy
házastársával élő 13.314 Ft
- 81 év feletti egyedül és házastársával élő 26.628 Ft
Fontos és időszerű feladat volt
az önkormányzati épületek megújítása is - fogalmazott a polgármester. Településünk sikeresen
pályázott a KEOP által biztosított
támogatásra, melynek köszönhe-

tően több ingatlan is megújul. A
Gazdák háza, a Polgárőr Iroda és
Kisebbségi Önkormányzat épülete, a Polgármesteri Hivatal, az
Óvoda és Általános Iskola, a Faluház régi szárnya, a Laktanya,
valamint a Sportöltöző hőszigetelt
homlokzatot és új nyílászárókat
kap. – mondta Ferenczi Ferenc.
Szintén pályázati forrásból, a
Belügyminisztérium támogatásával a település útjai is megszépülnek, az önkormányzat állami
támogatással végzi el a kátyúmentesítést Tiszaszigeten.
A település életét segítő Tiszaszigeti Polgárőr Eg yesület
júliusban támogatási határozatot vehetett át a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivataltól. A
szervezet SUZUKI VITARA terepjáróra, míg a Csongrád Megyei
Nemzeti és Etnikai Kisebbségek
Érdekvédelmi Egyesülete és a
Páduai Szent Antal Plébánia egyegy Mercedes 9 személyes mikrobuszra pályázott. A gépkocsik az
év utolsó felében már szolgálatba
is állhatnak. – zárta a beszélgetést
a település polgármestere.
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stúdióba, ehhez igazodva kicserélődött a vezérlő berendezése is,
és áttértünk a magyar televíziózásban is általánossá vált 16:9-es
képarányra. Új feliratozó gépet
vásároltunk, amelynek tudását
szeretnénk kihasználni, ennek
jelei egyébként már látszanak,
például a hétfő esti Aréna című
műsorunk sporteredményeket,
tabellákat bemutató képein.
Lecseréltük az utómunka állomásokat is, itt vágjuk a Híradó
és magazin anyagokat. Ezekhez
csatlakozik egy új központi háttértár, ahová feltöltjük a videókat,
amelyeket nagy sebességű hálózaton tudunk elérni. Része volt
még a beruházásnak egy adásbejátszó, egy adáslebonyolító gép,

egy képmixer, képújság gép és
szoftver és számtalan kiegészítő,
például kb. 1 km kábel.
Okozott-e ez a munka fennakadást a műsorkészítésben?
Nekünk ugyan volt vele gondunk bőven, de a néző ebből semmit nem vett észre. Nem álltunk
le, úgy szerveztük meg a munkát,
hogy minden időpillanatban működjön vagy még a régi vagy már
az új technika. Azért sem akartunk leállni, mert két műsorunk
is pályázati támogatással valósul
meg, a Híradó és a Körút című
magazin, márpedig azt vállaltuk, hogy ezeket folyamatosan
sugározzuk.
A Szeged TV elnevezéssel változik-e az arculat?

Csak részben. Teljes arculatváltásra egyelőre nincs módunk,
de folyamatosan apró lépésekben
haladunk előre. Amit feltétlenül
szeretnénk még megújítani, az
a magazin műsoraink háttere,
díszlete, bútorai.
Találkozhatnak-e a nézők új
műsorokkal?
Örömmel szeretném bejelenteni a sportrajongóknak, hogy
PICKedd címmel minden hónap
első keddjén jelentkező kézilabda-magazint indítottunk. Ebben
a mérkőzésekről szóló beszámolók vagy előzetesek mellett
megszólalnak a csapat legodaadóbb szurkolói, bemutatunk ifjú
tehetségeket és ellátogatunk régi
klasszisokhoz is.

Ifjúság

ELFOGADTÁK UJHELYI

PROGRAMJÁT BRÜSSZELBEN
Az Európai Bizottság a lehető legmagasabb pontszámmal
értékelte, az Európai Parlament
szakbizottsága pedig nagy többséggel szintén támogatta Ujhelyi
István szocialista EP-képviselő
“pilot-projektjét”, amely a közeljövőben érdemi segítséget nyújthat
az Európai Unió egyik legfeszítőbb szociális problémájának, az
ifjúsági munkanélküliségének a
felszámolásában. Jelenleg 5,4 millió fiatal próbál eredménytelenül
munkához jutni a kontinensen.
Magyarországon az általános
munkanélküliséghez kiemelkedően magas ifjúsági munkanélküliségi ráta társul, minden
neg yedik huszonöt év alatti
egyelőre képtelen elhelyezkedni a
munkaerőpiacon, a program erre
a problémára keres megoldást.
Ujhelyi István szerint az ifjúsági munkanélküliség felszámolásában a turisztikai szektor kiemelt szerephez kell, hogy jusson.
Csak az Európai Unióban több
mint 2 millió vállalkozásnak és 20
millió embernek biztosít megélhetést a turizmus és ez az egyetlen szektor, amely a gazdasági
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válság ellenére is folyamatosan
növekedni tudott.
Az MSZP európai politikusa
által benyújtott “Youth on the
S.P.O.T. – Special Partnership on
Tourism” című program alapján
az Európai Unió érdemi forrásokat biztosíthat a közeljövőben
az érintett fiatalok számára új
munkahelyek közvetlen megteremtésére, gyakornoki és szakmai lehetőségek kialakítására
a turisztikai szektorral együttműködésben, de támogatásokat rendelhetnek karrier-utak
fejlesztéséhez, tanácsadáshoz,
képzésekhez és elősegíthetik az

ifjúsági és turisztikai szervezetek,
valamint cégek, oktatási intézmények együttműködését is, a
program előreláthatólag 2016-ban
valósul meg.
Nem ez az első úgynevezett
pilot-projekt, amelyhez Ujhelyi
István sikerrel meg tudta szerezni az Európai Bizottság és a
szakma támogatását. Legutóbb
a Jean-Claude Juncker vezette
testület 750 ezer eurót rendelt
ahhoz a programhoz, amely a minél több kínai turistát Európába
hívó, ezáltal minél több európai
bevételt és turisztikai állást létrehozó együttműködéseket segíti.
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