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TISZASZIGETI NYÁR

Több érdekes és mozgalmas tábor is várja a gyerekeket a nyáron Tiszaszigeten.
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Kübekházán
történt

4. oldal

EGYHÁZI KULTURÁLIS
HÉT RÖSZKÉN

Kitekintő

Interjú

5. oldal

Több száz programból választhatnak a szegedi gyerekek és
szüleik a nyári
szünetben.

Nyári programok

8. oldal

BOTKA LÁSZLÓ:
SZEGED NÉLKÜL AZ ORSZÁG
SEM LEHET SIKERES!

KÜBEKHÁZÁN ÜLÉSEZTEK A
POLGÁRMESTEREK
Május végén Kübekházán tartott
a megyei polgármesterek, önkormányzati vezetők számára a Gémesi György gödöllői polgármester
vezette Magyar Önkormányzatok
Szövetsége. Köszöntőjében Molnár
Róbert polgármester elmondta,
hogy prosperáló önkormányzatok
nélkül nincs sikeres ország, és ma
az látható, hogy az önkormányzatokat kegyelemkenyéren tartja a
kormány. Molnár úgy vélte, hogy az
önkormányzatok a kormány kötelező rezsije, és rezsit mindenkinek
fizetnie kell, még a kormánynak is.

Folytatás a 3. oldalon

VAKÁCIÓS
PROGRAMOK
SZEGEDEN

Több évtized hagyománya van a
rendezvénynek
Röszkén, amelyre idén is sokan
látogattak el.

Szeged polgármestere arról, hogy miért „szemét ügy” a szemétügy, hogy a város
erején felül is kitart a rászorulók támogatása mellett és arról, hogy miért nem
a miniszterelnök látogatásától függ a város fejlődése.

– Április elsejétől a kormány
államosította a hulladékszállítást. Milyenek a tapasztalatok
három hónap elteltével?
– Egészen elképesztő módon
a kormányzat nem a hulladékgazdálkodási felelősséget államosította, pusztán elvonja a
lakossági befizetéseket. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a szegedi

lakosok április elseje óta nem a
szolgáltatásért felelős szegedi
önkormányzati cégnek fizetik be
a hulladékszállítás ellenértékét,
hanem egy központi szervezetnek, amely utána egy kormányrendelet alapján visszaoszt ebből
valamennyit a szolgáltatónak.
Az első kalkulációink szerint ez
azt jelenti, hogy körülbelül 300

Oktatás

ÁLLAMOSÍTJA

millió forintnyi olyan befizetés
lesz évente, ami azért terheli a
szegedi lakosokat, hogy a helyi
hulladékgazdálkodás európai
színvonalon működjön, a kormányzat ezt a pénzt elvonja és
nem adja vissza. Pontosabban
300 millióval kevesebbet fog vis�szaadni, mint amit szegediek
befizetnek, majd ezt az összeget
egészen másra fogja költeni. Ez
felháborító, de alkotmányjogi
problémákat is felvet, és idegen
minden féle európai gyakorlattól. A félelmünk az, hogy ettől a
hulladékszállítás színvonala nem

hogy javulni fog, hanem a szolgáltatást feltehetően szűkíteni,
csökkenteni kell majd.
– Az új, államosított rendszernek kis híján áldozatul estek
a szegedi nyugdíjasok!
– Mi egy speciális problémával
is szembesültünk. A város cége
korábban 11 ezer egyszemélyes
és 5 ezer kétszemélyes háztartásnak alanyi jogon adott 50
százalékos üzletpolitikai kedvezményt. Ilyen, minden nyugdíjasnak járó kedvezmény egyetlen
magyar városban sem volt. Ezt
az új törvény teljes egészében

eltörölte, ezért azt javasoltuk a
szegedi nyugdíjasoknak, hogy
igényeljenek kisebb kukát és
így nem nyugdíjasként kapják
meg a kedvezményt, hanem a
mennyiség alapján. A szegedi
nyugdíjasok 90 százaléka élt is
ezzel a lehetőséggel. Az viszont
egészen elképesztő, hogy a kormány 3 ezer forint illetékkötelezettséget írt elő azoknak, akik
ezt megtették – ez a pénz nem az
önkormányzathoz került, hanem
teljes egészében kormányzati
bevétel volt.
 Folytatás a 2. oldalon

Nyári programok

AZ ISKOLÁKAT A KORMÁNY

Az állami működtetés már bebizonyította a gyakorlatban, hogy életképtelen, mégis
teljes államosítás lesz jövőre a közoktatásban
Jelenleg sok településen az állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a
fenntartója és az önkormányzat a működtetője a helyi iskoláknak. 2017. január elsejé
től mindez megváltozik: az állam lesz a fenntartója és a működtetője is az iskoláknak.
Polgármestereket kérdeztünk a változásról.

Milyen programokkal készülnek a kistelepülések a nyárra?

A KÉRDÉSEK

ŐSZIBARACK FESZTIVÁLTÓL

1. Mi a véleménye arról, hogy az iskola működtetését is az állam veszi át?
2. Ön szerint ez mit fog jelenteni?
3. Mennyi pénzt fordított az önkormányzat évente az iskolája működtetésére?
4. Ha voltak fejlesztések, felújítások az iskolában, akkor azt ki és milyen pénzből végeztette?
5. 	Ha az állam lesz a fenntartója és működtetője az iskolának, akkor kié lesz a vagyon, vagyis az iskola
épülete?

A hagyományok ápolása, az igazi értékek továbbvitele örömet okoz a településeken
élőknek és a vendégeknek egyaránt – állítja Borbásné Márki Márta, Röszke polgár
mestere. Megnéztük, milyen programokkal készülnek a kistelepülések a nyárra.

BARNA KÁROLY
POLGÁRMESTER (SZATYMAZ):
– Valóban eddig a szatymazi iskola fenntartója a KLIK volt, a működtetést pedig az önkormányzat
a Kistérségi Társuláson keresztül
végezte. Ebből a kettősségből néha
adódott probléma, tehát az egy kézben lévő fenntartás és működtetés
gondolata jó is lehet. Több olyan önkormányzat is van, ahol az oktatási
intézmény például egyházi fenntartásba és működtetésbe került.

Ezeken a településeken tapasztalatom szerint az oktatás színvonala
és körülményei is kedvezőbbek.
A szatymazi önkormányzatnak a
2015-ös évben 28 millió forintot
kellett a működtetés kiegészítéseként a Kistérségnek átadnia. Azt
még nem tudhatjuk, hogy mekkora
lesz ez az összeg a KLIK-es, tehát
az állami működtetés esetében. Az
iskola a település életében nagyon
meghatározó intézmény. Éppen
ezért az önkormányzatnak érde-

ke és feladata is az iskola fejlesztése, felújítása, esetleg bővítése.
Indulunk energetikai pályázaton,
aminek kapcsán az iskola nyílászárócseréit, hőszigetelését, fűtés
korszerűsítését szeretnénk megvalósítani. A tornaterem kapcsán
a vizesblokk felújítására, illetve
bővítésre adunk be pályázatot. Bárki lesz is az iskola működtetője és
fenntartója, az épület és a vagyon
akkor is a településé marad.

Folytatás a 4. oldalon

A TÖLTÖTTKÁPOSZTA-FŐZŐ VERSENYIG

– Szatymazon Július 8-9-én
rendezzük meg a falunapon az
Őszibarack fesztivált. Sok színes
műsorral várjuk a kedves érdeklődőket. Lesz sportbemutató, zöldség-gyümölcs kiállítás kóstolási
és vásárlási lehetőséggel, valamint az őszibarackhoz kapcsolódó gasztronómiai bemutatóval.
Szeptember 3-án tartjuk a hagyományos szatymazi Repülőnapot, a
szokásoknak megfelelően szintén
színes bemutatókkal készülünk –
mondta lapunknak Barna Károly

szatymazi polgármester a nyári
programokról.
– A hagyományok ápolása, az
igazi értékek továbbvitele örömet okoz minden itt élőnek, és
reményeink szerint a vendégségbe
érkezőknek egyaránt – hangsúlyozta Röszke polgármestere. –
Nagy szeretettel várjuk Röszkére
a hozzánk látogató családokat,
közösségeket kiemelt rendezvényünkön, a Röszkei Falunapok
és a Nemzetközi Töltöttkáposzta-főző verseny eseményein,

amit minden évben augusztus
első hétvégéjén rendezünk meg
– mondta Borbásné Márki Márta.
A gasztronómiai megmérettetés
eredetileg Puszatmérgesen zajlott,
Röszke 2003-ban „örökölte meg” a
programot, amelyen évente 25-30
csapat méri össze főzőtudományát. Érkeznek nevezések Röszke
mellett a környező településekről
és természetesen a határon túli
testvérvárosainkból, Magyarkanizsáról, Horgosról és Végvárról is.

Folytatás a 5. oldalon

2016. 06. • 2. oldal

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Interjú

BOTKA LÁSZLÓ: SZEGED NÉLKÜL AZ ORSZÁG SEM LEHET SIKERES!


Folytatás az 1. oldalról
– A hulladékszállításba bevonult, a szociális szférából
v iszont teljesen kivonult a
kormány. Mire számíthatnak
a szegedi rászoruló családok?
– A legnagyobb megszorítások
az elmúlt években a szociális szférát érintették, mára valóban teljesen kivonult az állam a szociális
ellátórendszerből. Azt mondják,
minden település adjon, akinek
akar, abból, amiből akar, és ahogyan akar. Szegeden az önkormányzat saját bevételeiből pótoltuk a kormányzati elvonásokat,
az idén is egy 400 millió forintos
segélyezési alapot hoztunk létre.
Így meg tudtuk teremteni a 2015.
márciusi változások után, hogy
aki Szegeden a megélhetéséhez
rászorult támogatásra, az továbbra is megkapja. Ez egyedülálló az
országban. Pedig sok százezer
olyan ember van, akinek a napi
megélhetéséhez szüksége volna
gyógyszer- és lakástámogatásra, vagy szociális segélyre. De

ezt a nehezebb helyzetben lévő,
főleg kisebb települések már
nem tudják biztosítani úgy, mint
korábban. Szegeden viszont jelenleg is közel 12 ezer család kap
különböző jogcímen valamilyen
támogatást az önkormányzattól.
– Meddig tartható fenn ez
a rendszer, hiszen ezt a 400
millió forintot a városi cégek
vezetői spórolták meg ésszerű
takarékossággal, de ennek is
van a határa, hiszen a városnak működnie kell, miközben
a kormány intézkedései miatt
nálunk is egyre több a szegény
ember.
– Ez a rendszer hosszútávon
bi ztosa n mű ködésképtelen.
Egyet tudok ígérni, ameddig a
város bírja, akár erején felül is
biztosítani fogjuk azt az összeget,
amely szükséges ahhoz, hogy a
rászorulók ne maradjanak segítség nélkül. Azt gondolom ugyanis,
hogy egy élhető európai városhoz
két dolog mindenképpen hozzátartozik: egyrészt, hogy folyama-

tosan fejlődjön, ezt teszi Szeged,
másrészről, hogy segítséget tudjon
nyújtani azon polgárainak, akik
tartósan vagy átmenetileg a közösség támogatására szorulnak.
A legfőbb célunk az, hogy ezt az
ellátó és segélyezési rendszert a
kormány intézkedései ellenére is
fenn tudjuk tartani.
– A napokban tört ki a nyári
szünet. Sajnos, Szegeden is vannak családok, ahol csak az iskolában jutnak meleg ételhez a
gyerekek. Rólunk most hogyan
gondoskodik a város?
– Az önkormányzat évek óta
kiemelten odafigyel arra, hogy
nyáron se éhezzen egyetlen gyermek sem Szegeden. Az idén közel
20 millió forintból 800 szegedi
iskolás és óvodás kaphat rászorultsági alapon meleg ebédet
egész nyáron. Igyekszünk arról
is gondoskodni, hogy felügyelet
mellett és hasznosan töltsék el a
vakációt: az önkormányzati napközis táborban az idén is közel
1400-an nyaralhatnak, gyakor-

latilag teljes ellátással, úgy, mint
a tanév során. Nem véletlen, hogy
évek óta rendkívül népszerűek
ezek a táboraink.
– Az uniós pályázatok kiírásával
két és fél éves késlekedésben
van a kormány. Szeged számtalan tervvel áll rajtra készen,
de az is lassítja a haladást, hogy
Orbán Viktor hónapok óta halogatja szegedi látogatását.
– A kettő között nincs összefüggés. Valóban jelentős a csúszás
a pályázatok kiírásában, de ez
nemcsak Szegedet, hanem minden magyar települést hátrányosan érint. Ezt a veszteséget mi
úgy próbáltuk mérsékelni, hogy
előre dolgoztunk. Lényegében
ebben az évben elkészül az ös�szes tervünk, amit a következő
évben szeretnénk megvalósítani.
Az uniós beruházások már csak
olyanok, hogy hosszabb időbe telik a tervezés, az előkészítés, mint
maga az építkezés. Azt gondolom,
hogy Szeged most is jól áll. A miniszterelnököt pedig bármikor

tisztelettel várjuk, hiszen van egy
nagyon fontos közös érdekünk:
az, hogy Magyarország le tudja
hívni és el tudja költeni az unió
által biztosított forrásokat. Ebben
a kormány és Szeged egymásra
utalt. Az uniós források tekintetében ugyanis Szeged városa
rendelkezik a mag yarországi
települések között a legnagyobb
felvevőképességgel. Nem véletlen,
hogy a hazai nagyvárosok közül
az előző ciklusban Szeged nyerte
a legtöbb uniós forrást, összesen
300 milliárd forintot.
– Milyen az összhang ebben a
kérdésben a város és kormány
között?
– A kormánynak is tudnia kell,
hogy nem lehet sikeres Magyarország sikeres Szeged nélkül.
Ezért fejlesztéspolitikai ügyekben sikeresen működik együtt
az önkormányzat a különböző
kormányzati szervekkel. Azt érzékelem, hogy a kormányzat vezetői
is tudják és érzik, ahhoz, hogy
Magyarország le tudja hívni az

uniós forrásokat szükségük van
Szegedre. A miniszterelnök látogatásáról pedig azt tudom mondani, hogy azok az ügyek, amelyekben meg kell állapodnunk,
már most is jól állnak. A déli híd
ügyében eddig három támogató
kormányhatározat is született és
elkülönítették a forrásokat, akárcsak a Hódmezővásárhely Szeged
tram train ügyében. Összességében Szegednek már biztosan
van 34 milliárd forintnyi uniós
forrása fejlesztésekre. Az uszodaberuházás is sínen van. A város
önerőből elkülönített az idei költségvetésben 500 millió forintot az
előkészületekre. A tervpályázatot
már ki is írtuk, szeptember 5-ig
várjuk a jelentkezéseket. Máig 22
iroda érdeklődött a pályázat iránt,
kiválóbbnál kiválóbb mérnökök
munkái közül tudnunk majd választani. Fejlesztéspolitikai okát
tehát nem látom annak, hogy a
miniszterelnöki látogatás csúszik,
de bármikor is érkezik Orbán Viktor – tisztelettel várjuk.

Fejlesztések Szegeden

Interjú

ELLENZÉKBŐL SZEGEDÉRT ÉS A KISTÉRSÉGÉRT

Küzdelmesnek élte meg a most záruló politikai „évadot” Szabó Sándor. Szeged szocialista országgyűlési képviselője
több előterjesztéssel, fölszólalással igyekezett a szavazók véleményének érvényt szerezni. Eközben lobbizik a hozzá
tartozó településekért és igyekszik a választóival is beszélgetni.

Küzdelmesnek élte meg a
most záruló politikai „évadot”
Szabó Sándor. Szeged szocialista
országgyűlési képviselője több
előterjesztéssel, fölszólalással
igyekezett a szavazók véleményének érvényt szerezni. Eközben
lobbizik a hozzá tartozó településekért és igyekszik a választóival
is beszélgetni.
A kormányzás stílusa semmit
nem változott, sőt talán rosszabb
lett – mondja a képviselő. - Sokkal
erőszakosabb, a látszatra sem
adó, korrupt politikát folytatnak.
Jó példa erre a központosított
oktatási rendszer. A pedagógusok
hónapok óta kongatják a vészharangot, hogy a túlcentralizált
oktatási struktúra nem működik.
A KLIK sem olcsóbban, sem hatékonyabban nem látja el feladatát,
mint korábban az önkormány-

zatok. A pedagógusok, diákok
túlterheltek, és még sorolhatnám
a kritikákat. Mi erre a válasza
a kormánynak? Nem az, hogy a
központosított rendszert megszünteti és nagyobb szabadságot
ad helyi önkormányzatoknak,
hanem hogy a fenntartás mellett
a működtetést is elveszi a helyi
közösségektől, még centralizáltabbá téve a rendszert. Említhetjük a Magyar Nemzeti Banknál
zajló ügyeket is. Matolcsy György
elnök büntetlenül osztogatja a
közpénzt rokonainak, barátainak
és látványosan felháborodik, ha
ezt szóvá tesszük és harcolunk
ellene.
Mennyi mozgástere van az ellenzéki politizálásnak?
Bár valóban kiüresített és viták
nélkülivé vált a parlament, azért
vannak eredményeink. Például a vasárnapi boltzár kapcsán
visszavonulót fújt a kormány. Az
MSZP kiharcolta ebben a kérdésben a népszavazást, amitől a
kormány megijedt, ezért inkább
maga vonta vissza a törvény t,
hogy a csúfos vereséget elkerülje. Eredményesen léptünk fel a
közpénzek titkosítása ellen és
fizetésemelési kampányunk is
belekényszerítette a kormányt,
hogy lépéseket tegyen az egészségügy, az oktatás és szociális
területen dolgozók béremelése
érdekében.
Több időközi választás is lezajlott a közelmúltban, melyek
több esetben hoztak ellenzéki
sikert.
Ami a jelentősebb időközi választásokat illeti, az MSZP, vagy a
párt által támogatott jelölt győzni
tudott Veszprémben és Budapes-

ten országgyűlési választáson,
Salgótarjánban a polgármester
választáson, és a nagyobb települések önkormányzati választásain is nyertünk vagy lényegesen
jobb eredményt értünk el, mint
2014-ben.
Június elején Dunaújvárosban
viszont más volt a helyzet.
A dunaújvárosi önkormányzati
választás valóban kilóg a sorból.
A tanulság, hogy helyben a legalkalmasabb jelöltet kell támogatni
és a baloldalon egy jelöltnek kell
lennie, akár pártokon túlmutató együttműködésben. Így lesz
esélyünk 2018-ban választásokat
nyerni.
Több országg y űlési felszólalása is volt az elmúlt hónapokban. Milyen főbb témákat
érintett?
Elsősorban az önkormányzatok feladatait meghatározó kérdésekben szólaltam meg vagy
ny újtottam be indítványokat.
Az egyedüli ellenzéki képviselő
voltam, akinek az önkormányzatok forrásait növelő költségvetési
módosító javaslatáról szavazott a
parlament. Indítvánnyal éltem a
hulladékgazdálkodás központosítása ellen, hiszen ezt a feladatot
eddig tökéletesen látták el az önkormányzatok. A centralizálást
ésszerűtlenül valósították meg,
a rendszer nem működik és a
mai napig nem tudják a cégek,
miért és mennyiért dolgoznak.
Foglalkoztam a szociális, egészségügyi, oktatási rendszerben
tapasztalható igazságtalanságokkal, hiányosságokkal.
Hogyan látja választókerülete
helyzetét, különösen Szegedét, mely „renegát” városnak

számít a jelenlegi politikai
helyzetben?
Jól látható, hogy a kormány
politikájával, döntéseinek döntő
hányadával nem értünk egyet.
Ilyen értelemben biztosan „renegátok” vagyunk. De amikor
a város fejlesztéséről van szó,
eg y üt t mű ködésr e v a g y u n k
utalva. A kormánynak is fontos,
hogy megmutassa, arányosan
osztja szét a nagyvárosoknak és
vonzáskörzeteiknek szánt uniós pénzt. Így kormányhatározat
van a szegedi déli Tisza-híd megépítéséről, 34 milliárd forintot
fordíthatunk óvodák, iskolák,
orvosi rendelők megújítására,
városrészi rehabilitációra, utak,
terek megújítására, energetikai
korszerűsítésekre, és találtunk
forrást az új szegedi fedett uszoda
megépítésére is.
Milyennek látja a szegedi kistérség helyzetét, jövőjét, hogyan tudja segíteni a fejlődést?
A z eg yéni képv iselő eg y ik
leg fontosabb feladata, hog y
igyekezzen minél több forráshoz juttatni a körzetéhez tartozó
településeket. Nos, e tekintetben
nem vagyok könnyű helyzetben.
Többet kell lobbizni a települések fejlesztéséért. Komoly eredménynek tartom, hogy a közel
700 millió forintba kerülő, Deszk
és Kiszombor közötti kerékpárút
építéséről szóló tanulmány elkészült és döntésre vár a Miniszterelnökségen. Emellett igyekszem
jó kapcsolatot kialakítani a polgármesterekkel, helyi szervezetekkel, részt venni a települések
közösségépítő rendezvényein,
falunapjain, mint legutóbb Kübekházán tettem.

TÖBB SZÁZ

MUNKAHELYET TEREMT

AZ ÚJ IRODAHÁZ

Az egykori Széchenyi Gimnázium helyén megkezdő
dött annak a modern irodaháznak az építése, amely
több száz új munkahelyet is teremt majd Szegeden.
A tervek szerint a beruházás három ütemben valósul
meg annak érdekében, hogy az első bérlők minél
hamarabb be tudjanak költözni az épületbe.
Négy év vel ezelőtt, 2012-ben
ballagott el az utolsó diák a Széchenyi Gimnáziumból, azóta az
épület üresen állt. Az önkormányzat eladásra hirdette meg a 3591
négyzetméteres ingatlant, amely
végül tavaly decemberben talált
gazdára.
A felsővárosi iskolaépületet 280
millió forintért vásárolta meg az
önkormányzattól a szegedi székhelyű SZGD Innovációs Inkubátorház Kft. Az ingatlan bérbeadásra
és üzemeltetésre 2015-ben alapított társaság úgynevezett A kategóriás irodaházat alakít ki az
egykori iskolaépületben.
Az épület tervezési szakasza
május végén lezárult, ezt követően
a munkások vették át a terepet
és az épület felújításával és bővítésével elkezdődött az irodaház
építése. Jelenleg a bontási munkák
zajlanak. A tervek szerint egészen

szerkezetkészig bontják vissza az
új épületet, majd egy új szintet
húznak fel rá, valamint mélygarázs
is épül a területen.
A Szegedre érkező befektetők
számára nagyon fontos, hogy megfelelő helyet találjanak maguknak.
A legtöbben a magasszínvonalú,
minden igényt kielégítő irodákat
keresik. Ez az új épület megfelel
majd az igényeknek, mert teljesen
európai színvonalú, úgynevezett A
kategóriás irodaház épül. Mivel az
új irodák nagy részére már van is
bérlő, biztos, hogy a beruházó intenzív munkát fog végezni annak
érdekében, hogy minél hamarabb
beköltözhető legyen az épület. A
beruházás a tervek szerint három
ütemben zajlik, így folyamatosan
lesz majd az épületben kiadható
iroda. Ez pedig segíti a városba
érkező új cégek betelepülését, több
száz munkahely létrejöttét.
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Közlekedés

SZTÁROK NÉPESÍTIK BE VÁLTOZOTT A BUSZMENETREND
A „VISSZAFORDULT” SZÍNPADOT SZEGEDEN

Két hónapon keresztül hazánk legnagyobb sztárjai népesítik be a Dóm teret:
musicalcsillagok és prózai színészek adják egymásnak a stafétát hétről hétre,
pezsgő színházi hangulatot varázsolva a mediterrán nyári napokban. A Fogadalmi
templom előtt július 1-től augusztus 27-ig a hagyományos Ajándékkoncert
mellett 7 produkció 17 előadását láthatják a nézők: négy bemutatót tartanak
és három produkció tér vissza az elmúlt szezonból.
Jubileumi évadra készül idén a
Szegedi Szabadtéri Játékok, ami
nemcsak a szokásosnál is gazdagabb programkínálatot hoz,
hanem alapításának 85. évfordulója alkalmából – két szezon után
– visszafordul a színpad: ismét a
Dóm monumentális ikertornya
lesz a legszebb díszlete a csillagfödeles színház produkcióinak.
Magyarország legnagyobb játszóhelye az újabb fejlesztésekkel
már több mint 1700 négyzetméter.
Két évvel ezelőtt a dóm rekonstrukciója miatt kényszerült 180
fokkal „elfordítani” a színpadot és
a nézőteret a szabadtéri játékok.
Most, az építkezések befejeztével
visszaállhat az eredeti állapot,
újból érvényesülhet a Dóm tér
semmivel össze nem hasonlítható
atmoszférája. Mivel régi helyére, a
székesegyház – immár felújított –
lépcsősorára a színpadot már nem
lehet visszatenni, a játszóhely, és
így a 4 ezer fős lelátó is valamivel
hátrébb kerül. Új elrendezést kap
a művészeti kiszolgáló bázis is.
Az ország legnagyobb csillagfödeles színházában a jubileumi
évad július 1-jén A bolygó hollandi
című operájával indul. Wagner
operáját két estén láthatják a nézők. A tragikus szerelmi történetet
a Miskolci Nemzeti Színházzal közösen állítja színpadra szabadtéri.
Az évad második bemutatója a

A SZEGEDI SZ A BA DTÉRI JÁTÉKOK
2016-OS PROGR A MJA
Július 01., 02. Wagner: A bolygó hollandi – opera
Július 08., 09. Vincze-Zsuráfszky: Drakula utolsó tánca – táncjáték
Július 15., 16. Eisemann-Szilágyi: Én és a kisöcsém – operett
Július 21., 22., 23. Johnson-Andersson-Ulvaeus: Mamma Mia!
Július 29., 30. Boublil-Schönberg: A nyomorultak – musical
Augusztus 12., 13., 14., 19., 20.
Comden-Green-Freed-Brown: Ének az esőben – musical
Augusztus 17. Szegedi Szimfonikus Zenekar: Ajándékkoncert
Augusztus 27. Shakespeare: Tévedések vígjátéka – vígjáték

Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Drakula utolsó tánca című néptánc-produkciója lesz, július 8-án
és 9-én.
Az erdélyi vámpírgróf történetének feldolgozását követően
új színfolttal, egy operett produkcióval folytatódik az évad.
A Budapesti Operettszínházból
érkezik az Én és a kisöcsém. Eise
mann Mihály operettjét július
15-én és 16-án láthatja a közönség.
Két jól bevált és a közönség
által sokszor visszatapsolt darab
ismét műsorra kerül. A Mamma
Mia! iránt a nézők érdeklődése
töretlen, ezért az idén két előadásban, július 22-én és 23-án visszatér az ABBA-musical Szegedre.
Ezzel együtt a korábbi Madách
Színházas eg y üttműködések
másik sikerdarabja, a soha nem

látott monumentalitású látván�nyal színre vitt A nyomorultakat
is újra láthatja a közönség július
29-én és 30-án.
Az évad szenzációjának szánják a Budapesti Operettszínházzal együttműködésben születő
szuperprodukciót, a ComdenGreen-Freed-Brown szerzőnégyes által jegyzett Ének az esőben
című musicalt. A világsikerű darab ősbemutatója 1983-ban volt a
londoni West Enden, majd a New
York-i Broadway-t is meghódította, sikere pedig azóta töretlen. A
Holly wood hőskorát idéző történetet augusztus 12-én, 13-án,
14-én, 19-én és 20-án láthatják
a nézők.
A 2015-ös évad nagy durranása volt a Tévedések vígjátéka, a
Shakespeare-darabot egyértelmű közönség- és szakmai siker
övezte. Annak ellenére, hog y
prózai művet hosszú idő után
láthattak ismét a nézők a Dóm
téren, teltházakkal futott két este
is a produkció. Így közkívánatra,
egy előadásban az idén is visszahozzák a pazar szereposztással,
izgalmas látványvilággal színre
vitt darabot. Ezért idén a megszokottnál később, augusztus 27-én
Kerényi Miklós Gábor rendezése
zárja a 2016-os évadot.

Erről a Városüzemeltetési,
Fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság döntött. A változásokat
Nagy Sándor alpolgármester szerint a növekvő önkormányzati önrész terhei és a 2015-ben elvégzett
utasszámlálás adatai indokolták.
A változások a következők:
20-as autóbusz
Iskolai napokon megszűnnek
a Petőfitelep, Fő térről 6.20-kor és
6.40-kor, a Vadkerti térről pedig
6.50-kor és 7.10-kor induló járatok.
Munkanapokon, este 20.20 perc
után fél óránként követik majd
egymást.
24-es autóbusz
Mint új járat jelenik meg a 24-es
busz a szegedi tömegközlekedésben, a 20A és a 74A jelzésű autóbuszvonalak összevonásából jön
létre. Az új járat a Petőfitelep, Fő
tér – Klebelsberg telep, Holt-Tisza
útvonalon közlekedik, a tanév
időtartama alatt munkanapokon.
A 7F-es, a 60-as és a 60 Y-os
autóbuszvonalak megtartása
mellett indul be a 67-es és a 67Yos új járat. Mindkettő a Kiskundorozsma, Fürdő és a Szőreg,
Malom útvonalon közlekedik a
megszokott járatsűrűséggel.
32-es autóbusz
A teljesen új járat a Honvéd tér és
az Újszegedi Víztorony között közlekedik a tanév időtartama alatt,
munkanapokon 10 percenként.
79-es autóbusz
Ez a járat teljesen megszűnik
június 16-tól.

71-es, 72-es autóbusz
Ezek a járatok veszik át a megszűnő 79-es autóbusz utasait. A
71-es járat a Szegedi Ipari Logisztikai Központ és a Marostő,
Katalin utca között közlekedik. A
72-es járat pedig a Szegedi Ipari
Logisztikai Központ és Újszeged,
Erdélyi tér útvonalon jár majd,
mindkettő munkanapokon 60
percenként közlekedik.
Emellett lesz 71A járt Mars tér
– Marostő, Katalin utca és 72A
járat Mars tér – Újszeged, Erdélyi
tér között.
36-os és 75-ös autóbusz
Lakossági kérések alapján itt
is kisebb menetrend módosítás
történik. A 36-os járat a Honvéd
térről 22 óra helyett 5 perccel
később, 22.05-kor indul majd.
Ugyancsak 5 perccel indul később
a 75-ös busz a Czékus utca megállóhelyről, 22.30 helyett 22.35-kor.
64-es autóbusz
Lakossági, valamint a református és az evangélikus lelkészség
kérése alapján a 64-es autóbusz
járat munkanapokon 8.15-kor
és 9.15-kor a Mars tér – Krematórium, 8.30-kor és 9.30-kor a
Krematórium – Mars tér útvonalon közlekednek majd. További
módosítás, hogy a járat délután
megáll a Krematóriumnál.
76-os autóbusz
A járat útvonala módosul és
átveszi a 13-as és a 13A járatok
útvonalát, amelyek ennek következtében megszűnnek.

MESTERFÁT ÁLLÍTOTTAK A
TELEPÜLÉSEN

berek munkájának eredményeként készülhetett el, és lett dísze
a falu központjának.

Nem érdemes megszo
kásból tömegközlekedni a
nyári szünet beköszöntével
Szegeden. Június közepétől
több járat menetrendje is
megváltozik, de nemcsak
a menetidők, az útvonalak
is módosulnak és új busz-,
trolibusz járatok indulnak.

77Y autóbusz
Ez a járat is új a kínálatban. A
buszok tanítási idő alatt Baktó,
Völgyérhát – Mars tér között közlekednek majd 7.27 és 14.47-kor.
A járatok a Mars térről 14.28-kor
és 15.28-kor indulnak Baktóba. A
nyomvonal: Mars tér – Nagykörút
– József A. sgt. – Baktó.
84 és 84A autóbusz
A 84-es jel zésű autóbusz
nyomvonala változatlan marad
és munkanapokon csúcsidőben
közlekedik majd. A 84A autóbuszvonal azonban megszűnik.
90, 90F és 90H autóbusz
Az 90-es járat útvonala módosul, június 16-tól az Újszeged,
Gabonakutató – Temesvári krt.
– Szilléri sgt. – Budapesti krt. –
Makkosházi krt. – Rókusi krt. –
Vásárhelyi Pál u. – Kálvária sgt.
– Katona J. u. – Cserepes sor –
Nagyállomás útvonalon járnak
majd a buszok. Szintén módosul
a 90F járat útvonala is, a buszok
a Petőfitelep, Fő tér – Felső Tiszapart – Kereszttöltés u. – Budapesti
krt. – Makkosházi krt. – Rókusi
krt. – Vásárhelyi Pál u. – Vadaspark (Textilgyári út) közlekednek.
7A trolibusz
Június 16-tól egy új trolijárat is
indul Szegeden a Bakay Nándor
utca és a Széchenyi tér között.

Kitekintő

KÜBEKHÁZÁN TÖRTÉNT


Folytatás az 1. oldalról
Az utóbbi időben súlyos sarcok érték a települési önkormányzatokat, amelyekkel nem
a polgármestereket, és az intézményeket bünteti a kormányzat,
hanem közvetlenül az embereket.
A polgármestereket az igazság
melletti kiállásra kérte kübekházi kollégájuk, mondván, ha ők
sem teszik, akkor ki emeljen szót
a visszásságok és a mérhetetlenül
elhatalmasodó állami korrupció
láttán.
Gémesi Györg y elnök előadásában arról beszélt, hogy az

önkormányzati szféra soha nem
látott válságát éli, s addig nem
is lesz változás e téren, amíg a
kormány ellenségként és nem
stratégiai partnerként tekint az
önkormányzatokra. Az elnök
részletesen beszélt az iskolák és
a szemétszállítás területén kialakult helyzetről, és szólt arról is,
hogy az elmúlt negyedszázadban
nem volt ilyen szakmai mélyrepülésben az önkormányzati szféra
mint manapság.
A fórumon parázs vita bontakozott ki a kormány „ASP” néven
elhíresült új könyvelési rend-

szerével kapcsolatban. A felszólaló polgármesterek mindegyik
kétségbe vonta a kormány jószándékát a program bevezetése kapcsán, míg Drégelyi Zoltán
a rendszert kifejlesztő cég vezérigazgatója több ízben az önkormányzatok munkatársainak
szakmai hozzáértését kérdőjelezte meg, amit a jelenlévő önkormányzati vezetők kikértek
maguknak. A polgármesterek
ezt követően a közmunkaprogram jövőbeni kérdéseit vitatták meg, több építő elképzelést
osztottak meg Lőrincz Leóval,
a Belügyminisztérium jelenlévő főtanácsadójával, aki a magyarországi közmunkaprogram
egyik felelős vezetője.

A közelmúltban mesterfát állítottak a német gyökerekkel rendelkező Kübekházán. Az elmúlt
években jelentős fejlesztésen és
faluszépítő beruházáson átesett
Szeged melletti falu egyre inkább kihangsúlyozza német és
magyar közös gyökereit. A faluban folytatott helyi mesterségek
emblémáit tartalmazó „mesterfa” Magyarországon Kübekházán kívül egyedül Nagycenken
található. Német területen nem
szokatlan látvány, hogy falvak
lakói ekként hirdetik, hogy településeiken mely mesterségek
fedezhetők fel. A mesterfa - természetesen - helybéli mesterem-

ELISMERÉST KAPTAK A
LEGJOBBAK
A május végi falunapon kitüntető címeket adományozott az
önkormányzat. A falu érdekében
végzett kimagasló tevékenységéért
„Kübekházáért díjban” részesült
Csáki Józsefné és Kollár Ferencné,
akik negyven év közszolgálat után
vonulnak nyugdíjba. Kollár Jánost
- aki a közmunka programban vesz
részt - kimagasló és példamutató
teljesítményéért jutalmazták Kübekházáért díjjal, míg Kuczora Ferencet a települést segítő kézműves
munkáiért, Nacsa Árpádot a helyi
futballért végzett évtizedes szolgálatáért, Simon Szilvesztert pedig a
polgárőrség keretében végzett önzetlen tevékenységéért jutalmazták..
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Oktatás

ÁLLAMOSÍTJA AZ ISKOLÁKAT A KORMÁNY


Folytatás az 1. oldalról

BORBÁSNÉ MÁRKI MÁRTA
POLGÁRMESTER (RÖSZKE):
– Szerintem az alapfokú oktatási intézmények működtetése,
üzemeltetése azokon a településeken volt eddig is kiszámíthatóan
biztosított, ahol önkormányzat
üzemeltet. Röszkén fel sem merült, hog y az üzemeltetést az
államra bízzuk, hiszen helyben
nag yobb hatékonysággal és a
problémákra, hiányokra azonnal reagálva tudunk dönteni és
segíteni az iskolánknak. Ez az
utolsó kapocs, amely még az önkormányzathoz, a településhez
köti az iskoláinkat. Ragaszkodunk
hozzá, hiszen Röszkén elsődleges,
hogy a gyermekeink megfelelő
körülmények között tanulhassanak. Az állami működtetés a
gyakorlatban már bebizonyította,
hogy életképtelen. Röszkén soha
nem fordult elő, hogy a közüzemi
számlákkal, vagy bármely más,
az üzemeltetéshez köthető kötelezettséggel elmaradt volna az
önkormányzat. Sőt! Nem egyszer,
nagyon sokszor segítettük a fenntartást is, hiszen a KLIK általában
elutasította azokat a szakmai kiadások finanszírozására vonatkozó kérést is, mint fénymásoló
javítás, fejhallgatók beszerzése
nyelvi oktatáshoz, úszásoktatás,
erdei iskolai táboroztatás, és még
sorolhatnánk! Ilyen esetben önkormányzatunk mindig helytállt.
Félek, hogy a teljes államosítással
az utolsó lehetőségünk is megszűnik az iskolánk támogatására
és a kiszámítható üzemeltetés
biztosítására. A legutóbbi információk szerint az állami üzemeltetésre az önkormányzatok nettó
finanszírozásának csökkentésével „teremt” pénzt a döntéshozó,
ami a gyakorlatban azt jelenti,
hogy újabb pénzeket vonnak el
tőlünk. Röszkén 2015-ben az iskolánk üzemeltetésére és az ott
dolgozó 5 fő fizikai alkalmazott
bérezésére 42 millió 990 ezer forintot fordított önkormányzatunk!
Ezt a számot látva azt gondolom,
hogy az önkormányzatok azok,
akik biztonsággal, és minden más,
kötelező és önként vállalt feladatuk mellett az iskoláikat kiemelt
prioritással kezelő, jó „gazdaként”

üzemeltettek. Az elmúlt években
nagyon komoly fejlesztéseket valósítottunk meg iskolánkban. Teljes épületfelújítás, bővítés, új szaktantermek kialakítása valósult
meg 300 millió forint értékben.
Mindemellett komoly informatikai és szaktárgyi program is
megvalósult, interaktív táblák,
új számítógépek, nyelvi labor és
természettudományi előadó szolgálja az oktatást, több mint 20
millió forint értékben. A mindennapi testnevelés körülményeinek
javításához sportcsarnokunkat is
felújítottuk, energetikai korszerűsítés címszó alatt 57 millió forint
felhasználásával kicseréltük az
összes nyílászárót és az épület falai új szigetelést is kaptak. Ezeket
a fejlesztéseket pályázati programokból, ahol szükséges volt,
önkormányzati önerő biztosításával finanszíroztuk. Ha az állam
magához vonja az üzemeltetést,
kérdésként merül fel, hogy az önkormányzati tulajdonú épületeknek milyen sorsot szánnak? Félő,
hogy ahogyan az eddigi gyakorlat
is mutatja, az állam nem tud az
állagmegóvásra, az épületek fejlesztésére és szinten tartására
forrásokat biztosítani, hiszen az
üzemeltetéshez szükséges pénzt
is az önkormányzatoktól vonja el.
Azok az értéknövelő beruházások,
melyeket elvégeztünk, és ami további fenntartási kötelezettségeket ró ránk, az állami üzemeltetésben nem fenntarthatóak. Sok éves
tervszerű, az oktatásra és az épületekre fordított önkormányzati
és uniós források megtérülése, az
intézményeink fenntarthatósága
kerülhet veszélybe az államosítással. Nagyon sajnálom, hogy a teljes
központosítás, az önkormányzatok érdekérvényesítő képességének folyamatos csökkentése
mellett a kistelepülések iskoláit,
rajta keresztül a falvakban élő
családokat is elérte.

BOTKA LÁSZLÓ POLGÁRMESTER (SZEGED):
– 2013. január elsejétől minden településen államosították az
iskolák fenntartását. Azóta mindenhol az állami intézményfenntartó, vagyis a KLIK az iskolák
fenntartója. A települési önkor-

mányzatokra az iskolák működtetése maradt. Ez Szeged esetében
azt jelenti, hogy az általános és
középiskolák működtetésében
jelenleg a szegedi önkormányzat
fizeti a közoktatási intézményeinek rezsijét, az önkormányzat alkalmazottai maradtak az iskolákban dolgozó nem pedagógusok,
vagyis a technikai és műszaki
alkalmazottak, portások, udvarosok és gondnokok, valamint
az önkormányzat végzi a karbantartási munkákat és a takarítást
is. Szeged önkormányzata idén
összesen több mint 1,7 milliárd
forintot fordít a saját bevételeiből
az iskolái működtetésére.
Az iskolák fenntartására való
pénzt úgy vonták el, hogy körülbelül 50 százalékát finanszírozta az iskolák fenntartásának az
állam, a másik 50 százalékot az
önkormányzat tette mellé. De az
állam többet vont el, mint amen�nyibe került a fenntartás, mert
elvonta az állami normatívát és
azt a forást is, ami saját erőként
szerepelt. A több mint 1,7 milliárd
forintból mintegy 250 millió forint
csak a takarítás, amit a városi
tulajdonú IKV Zrt.-be olvasztott
szintén önkormányzati tulajdonú SZINT Kft. végez. A többi a
rezsi és a technikai és műszaki
alkalmazottak bére, mely szintén
önkormányzati intézménynél, a
Nevelési-Oktatási Intézmények
Gazdasági Szolgálatánál (NGSZ)
van. Ami Szegeden több mint 1,7
milliárd forint, az országos szinten – minden iskolát működtető
önkormányzatot egybevéve – 55
milliárd forint. A nagyobb településeknél maradt a működtetés, a
kistelepülésektől már a 2013-as
indulásnál elvették a működtetés
jogát. Az 55 milliárd forintot el
fogja vonni a kormány, ami bekerül egy nagy, közös kalapba,
és majd valamilyen szempont
alapján leosztják a forrásokat.
Álláspontom szerint ugyanaz fog
történni, mint a fenntartás államosításánál: rosszabb helyzetbe
kerülnek az iskolák. Szeged városa mindig kiemelten kezelte az iskoláit. Nemcsak a működtetés feltételeit próbáltuk minden évben
biztosítani, de a karbantartást és
az épületek javítását is. Ezeket a

forrásokat elvonja és centralizálja központi költségvetés. Biztos
vagyok abban, hogy nem fognak
akkora összeget, tehát több mint
1,7 milliárd forintot visszaosztani a szegedi iskoláknak, mint
amennyit a város fordít idén az
intézményeire. Ez azt jelenti, hogy
rosszabb helyzetbe kerülnek a
szegedi iskolák. A 2013-as államosításnál az volt a kormányzati
ideológia, hogy hatalmas különbségek vannak a magyar iskolák
között a színvonalban. Mi akkor
is elmondtuk, az egységesítés azt
fogja jelenteni, hogy a gyengébb
iskolák nem lesznek jobbak, a
Szegedre jellemző magas színvonalú oktatási intézmények
helyzete viszont romlani fog. Ez
történt. A működtetés államosításánál is az történik majd, hogy
Szegedtől elveszik azt a pénzt,
amit az iskolái működtetésére
fordított, és egészen biztos, hogy
a központ nem fog visszaosztani
több mint 1,7 milliárd forintot a
szegedi iskoláknak.
Az ingatlanvagyon tulajdonjoga marad az önkormányzatnál, de
csak kívülről nézheti, mi zajlik
a saját ingatlanjaiban és mi történik az oktatási intézményeiben lévő eszközökkel. Az elmúlt
években Szeged városa mintegy
10 milliárd forintot költött az oktatási intézményei felújítására, és
csak remélni tudjuk, hogy a teljes
államosítás után nem hagyják lepusztulni a felújított ingatlanokat.
Szeged volt a magyar nagyvárosok közül az egyetlen, amely a
34 milliárd forint címzett uniós
támogatásból jelentős összeget
különített el két éve az iskolaépületek felújítására. Ez elsősorban
energetikai korszerűsítés. Nem
állunk le az iskoláink fejlesztésével! Legutóbbi ülésén úgy döntött
a közgyűlés, hogy a Szegednek
járó uniós forrásokból nyolc iskola
felújítását kezdi el.
A 2013-as államosítás színvonalromlás hozott, rosszabb helyzetbe kerültek a pedagógusok.
A kormány azonban nem képes
a korrekcióra. Építsük tovább
a kisvasutat felkiáltással most
már a működtetést is elveszi az
önkormányzatoktól, mert ez a
fideszes logika.

KIRÁLY LÁSZLÓ POLGÁRMESTER (DESZK):
– Eddig állami fenntartásban
és önkormányzati működtetésben volt az iskolánk. Ez a közös
rendszer annyit jelentett, hogy az
épületek üzemeltetését, rezsijét
és minden, a nem oktatással kapcsolatos eszköz- és anyagigényt
mi álltuk, a többit az állam. Azért
működött, mert a ránk osztott
feladatokon messze túlvállaltunk
terheket az állam helyett. Felháborodva olvasom felelős politikusok nyilatkozatait, hogy azért
kell elvenni az iskolákat, mert az
önkormányzatok csak adósságokat halmoztak fel a működtetés
és fenntartás során, és nem voltak
jó gazdái az intézményeknek.
Deszk község képviselő-testülete,
de minden önkormányzat nevében ezt kikérjük magunknak! Az
iskolánknak semmiféle tartozása
nem volt, tőlünk mindent megkapott, amire szüksége volt, nem
úgy, mint az elmúlt évek alatt
az államtól. A média is a KLIK
által felhalmozott adósságoktól
voltak hangos, nem pedig a mieinktől. Ha mi nem biztosítjuk az
iskolai oktatással kapcsolatos
eszközöket – fénymásoló gép,
papír, toner stb. –, nem tudott
volna működni az iskola. Ami a
közös rendszer gyengesége volt,
az mind az államnak róható fel.
Nem a KLIK-et okolom, ők is abból kénytelenek dolgozni, amit
kapnak, és világos, hogy ők sem
kaptak, legfeljebb csak kritikát –
alulról. A hibás döntések miatt a
KLIK marad a présben. Látható,
hogy a minisztérium, a kormány
nem állt mögéjük úgy, ahogy azt
elvárható lett volna. Jó, ha ezt is
mindenki tisztán látja! A meglévő
problémák hátterében egyértelműen az oktatás nem megfelelő
állami finanszírozása áll.
A mikor az állam el akarta
vinni az iskola működtetését az
adósság kifizetés után, a költségvetésünkből minden évben elvett
109 millió forinton felül további 21
milliót kért volna. Ahogy az adósság-átvállalás is csak trükk volt,
úgy ezzel is óvatosak voltunk.
Deszken 84 milliós adósságot
vállalt át a kormány, aminek a
törlesztése nekünk évi 11 millióba

került. Ezért minden évben 109
millió forinttal rövidítették meg
a büdzsénket. Világos, ez csak
szemfényvesztés volt! Az iskola
működtetése nekünk a alaphangon évi 22-23 milliót jelent, amit
még évente további 5-6 millióval
toldottunk meg, azért, hogy a gyerekeink jobb körülmények között
tanulhassanak. Mi nem vagyunk
jó gazdái az iskolánknak? Milyen
alapon meri ezt bárki állítani?
Jelenleg is komoly összegekre
pályázunk a régi iskolaépület
energetikai felújítására, függetlenül a várható változásoktól. Nyilván nem magunknak spórolunk,
hanem az állami fenntartónak,
de tesszük ezt azért, mert tudjuk, továbbra is a mi gyerekeink
fognak odajárni, és az oktatási
körülményeiket továbbra sem
hagyja figyelmen kívül Deszk.
Reméljük, egyszer újra ésszerű
útra tér a rendszer.
Vannak hírek, hog y a kormány jelentősen emelni akarja
az oktatásra szánt pénzkeretet.
Kérdem én, ha ezt saját kezelésben meg tudja tenni, bizonyítva,
hogy jobb helyen van nála, akkor
miért nem lehet jelenleg az indokolt finanszírozást biztosítani?
Pluszpénzekkel ma is jobban
működhetne.
Nagy kérdés az épületek fel
újítása, a felszerelések fejlesztése
is. Vajon ezeket is központilag
határozzák meg, megpályáztatva,
újabb melegágyat adva a korrupciónak, és tovább halogatva a már
így is időszerű rekonstrukciókat?
A személyi kérdésekkel, az önkormányzatoktól való politikai
függőségre tett kijelentésekkel
kapcsolatban is csak mosolyogni
tudok. Kérem, mindenki gondoljon a mostani gyakorlatra, az állami kinevezésekre, a „megfelelő
emberek” politikai kiválasztására. Például a közelmúltban nagy
port felvert, nem létező szakmai
hátterű, szegedi kollégiumvezetői
kinevezésre. A helyzet elszomorító és vérlázító. Ez az átszervezés
újabb rossz döntés, és erről sem
kérdezték meg sem a szakmát,
sem az önkormányzatokat. Ez
mindanny iunk véleménye a
térségben, de a legtöbben hallgatnak…

Nyári táborok

NYÁRI TÁBOROK
TISZASZIGETEN

A Szeretet Szigete augusztusban minden olyan 3-7 éves
kisgyermeknek otthont ad, aki
szívesen részt venne szabadtéri
játékokban (időjárástól függően,
mint pl. óriás buborékfújás, homokkép készítés, horgászjáték);
versenyfeladatokban, fogó- és
labdajátékokban, krétarajzok
elkészítésében, barkácsolásban,
közös, örömteli alkotás élményeivel gazdagodva: mint pl. álarc,

színes kislabda, repkedő pillangó
készítése, gyöngyfűzés, lovaskocsikázásban. És ha még mindig
bírja szusszal táncban, éneklésben, és nem csak magyarul,
hanem angolul is
A sziget mindnapi ritmusának
alapjai a társas érintkezést segítő,
együttműködés és alkalmazkodóképesség fejlesztő drámajátékok.
Mindez az érzelmi intelligenciát
fejlesztő játékokkal, szakképzett

Tiszasziget község az idei nyáron is élményekben gazdag nyári táborokkal várja a gyermekeket. „Szeretet Szigete”
programjait elsősorban a 3-7 éveseknek, „Aktív sziget” és „Lovas sziget” táborait 7évesnél idősebbeknek ajánljuk. –
mondta Ferenczi Ferenc polgármester. A táborok kulturált környezetben zajlanak, napi többszöri étkezés biztosított
a kreatív foglalkozások és szakképzett pedagógusokat, oktatók garantálják, hogy a gyermekeknek a vakációja ese
ménydús, aktív, kalandos legyen. A tiszaszigeti Önkormányzata a helyi lurkók számára támogatást biztosít, melynek
részletezése a táborok leírásánál olvasható. – tette hozzá a polgármester
pedagógusok segítségéve benépesítve a szeretet szigetét.
A tábor a tiszaszigeti kisgyermekeknek ingyenes.
Bővebb információ: 20/822-8798;
szeretet.szigete.kid@gmail.com
„Aktív sziget” júliusban vár
minden olyan nyári kalandra
vágyó 8-14 éves gyermeket, aki
szívesen részt venne sport, kézműves és angol nyelvű programokon. A résztvevőket lovaglással,

kerékpározással, íjászattal, quadozással, batikolással, nemezeléssel, korongozással, valamint
beszédgyakorlatokkal és nyelvi
versenyekkel várják a szervezők.
Jelentkezés: johan.zsolt@gmail.
com 30/5115743
Tiszasziget SE lovas szakosztálya kezdő és g yakorlott
lovasok számára Lovas nyári
tábort szervez a nyár folyamán.
A táboroknak nincs korhatára,

a jelentkezési határidő a tábor
kezdete előtti hét péntekje. A
programok között g yakorlati
és elméleti oktatás, lovaskirándulás, valamint kézműves foglalkozás és activity szerepel. A
résztvevők megismerkedhetnek
a ló és lószerszámápolás rejtelmeivel, valamint a lovak körüli
teendőkkel.
Jelentkezés: 30/384-0972,
lovasluca99@gmail.com
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Programok

VILÁGSZTÁROK SZIN-EZIK

IDÉN IS A SZEGEDI NYARAT

Ütős zenei programokkal csábítja a fiatalokat idén is Magyarország legzöldebb nyárzáró fesztiválja, a
Szegedi Ifjúsági Napok, amelyet augusztus 24. és 28. között rendeznek meg az Újszegedi Partfürdőn.

A különleges zenei csemegék
sorában olyan világsztárok is
fellépnek, mint a német Milk &
Sugar vagy a svéd Aaron Chupa,
de Szegeden búcsúztatja a nyarat a ghánai származású, londoni
születésű Kwabs, aki tavaly fantasztikus koncertet adott a Sziget
Fesztiválon.
A hazai fesztiváltörténelem első
ifjúsági-zenei fesztiválja, a Szegedi
Ifjúsági Napok idén tölti be negyvennyolcadik esztendejét. A Tisza
szomszédsága, a fesztiválnak helyt
adó, medencékkel tarkított partfürdő és a város vonzó közelsége

Nyári programok

a legegyedibb hazai fesztivállá
tették az elmúlt években a SZIN-t.
Az idén öt nap alatt több mint
250 programot kínál a közel félszáz éves múltra visszatekintő
zenei fesztivál. A SZIN idei kínálata
sem lesz akármilyen, a programban a tavalyi év slágerét jegyző
Jasmine Thompson, a retro-ikon
2 Unlimited és az abszolút közönségkedvenc Dubioza Kolektiv mellett többek között a Brains, a Halott
Pénz, a Wellhello és a Quimby is
helyet kapott. A hazai sort erősíti
a 30Y, a Vad Fruttik, a Paddy and
the Rats, a Bëlga és a Honeybeast.

A fellépők közül kiemelkedik
még a német Milk & Sugar, akikben a house és dance vonal egyik
legtermékenyebb duóját tisztelhetjük: 2003-as, „Love is in the
Air” című debütáló slágerük óta
31 kislemezzel, 7 saját albummal
és 48 mixlemezzel örvendeztették
meg rajongóikat.
Garantált őrületet ígér a svéd
electro house és nu disco legenda
Aaron Chupa is, aki a tavalyi „I’m
an Albatroz” című slágerével a
svéd, a holland, a német, az osztrák
és a brit dance-listákon is előkelő
helyezést ért el.

Rajtuk kívül Pixa, Julia Carpenter, Newik, a Badgirls, a Drop
the Cheese, Sterbinszky, Metzker Viktória, Palotai, Lennard,
Kustánczi Lia, Joer Jr, Walston,
Zoohacker, Jumo Daddy és a Suck
my Disco alkotja a 2016-os SZIN
DJ-különítményét.
A fesztivál történetében az
idén először – felkarolva a környék tehetségeit – egy interaktív
helyszínnel is bővül: a Hyde Park
Színpadon bárki felléphet, aki
szeretné megmutatni tudását a
nagyközönség előtt.

Kitekintő

ŐSZIBARACK FESZTIVÁLTÓL EGYHÁZI KULTURÁLIS HÉT RÖSZKÉN
A TÖLTÖTTKÁPOSZTA-FŐZŐ VERSENYIG



Folytatás az 1. oldalról
– A rendezvény igazi hagyományőrző, közösségi esemény,
amelynek legfőbb célja, hogy ös�szehozza a családokat, barátokat,
hogy egy kellemes, szívből jövő,
jókedvű napot együtt eltölthessenek. A településünkön évtizedes
hagyományai vannak a néptáncoktatásnak. A falunapok programjai között mindig kiemelkedő
a Nemzetközi Néptánc Fesztivál.
A jó hangulatú, értékmegőrző műsor során élő magyar népzenére
mutatják be a fellépők a különböző tájegységek táncait. A röszkei
gyermekek és fiatalok mellett határon túli csapatok is lenyűgözik
tudásukkal és vidámságukkal
a közönséget. Testvértelepülésünk, Végvár táncosai minden
évben kiemelt vendégeink, hiszen
a magyar hagyományok, a néptánc- és népzenei kultúra megőrzésében Röszke mindig segítette
testvértelepülését. Kulturális és
szórakoztató programok között
válogathat, megtapasztalhatja
hagyományos falusi vendégszeretetünket és egy hamisítatlan
alföldi település életének részese
lehet, aki Röszkére látogat! Kiemelt rendezvény ünk mellett
számos hagyományteremtő programmal kedveskedünk évről-évre
a Röszkén élő családoknak. Az
ünnepekhez kötődő rendezvé-

nyeinken a nagycsaládosok, a
szociálisan hátrányos helyzetű
családok és a civil közösségeink
egyaránt részt vesznek, legyen
az a Szent Antal hét egy hetes
programja vagy a Röszkei Családi
napok rendezvényei, sportprogramok, majális, gyermektáborok és
még sorolhatnánk az évről-évre
visszatérő és mindig bővülő programajánlatot! Az önkormányzat
fő célkitűzése, hogy a röszkeiek
jó hangulatú, értékteremtő és az
igényeiknek megfelelő szórakozási és szabadidő eltöltési lehetőségeket kaphassanak helyben,
a településükön – hangsúlyozta
Borbásné Márki Márta röszkei
polgármester.
Deszken idén nyáron is gazdag
táborozási lehetőséget kínálunk
azoknak a szülőknek, akik nem
tudják megoldani a munkájuk miatt gyermekeik nyári felügyeletét.
A faluház által szervezett táborok
mellett sporttáborokat indít a a
sportkör – mondta Király László.
A deszki polgármester elmondta,
azoknak, akiknek nincs lehetősége a táborozásokért fizetni, napközi jellegű felügyelet tartanak az
iskolában a pedagógusok. Kánikula-Hangoló címmel terveznek
egy hétvégét, ahol délután amatőr
együtteseknek adnak lehetőséget
a bemutatkozásra, este pedig sátras nagy bulival múlatják a forró-

ságot. – A néptánctáborunk idén
is mintegy 150 gyereket mozgat
meg Mórahalmon, aztán pedig
készülünk a szeptember 2-4. közötti falunapokra és a polgármesterek nemzetközi főzőversenyére.
Itt is számtalan koncertet, színes
programot rendezünk. Alig, hogy
ezt kipihentük, szeptember második hétvégéjén a deszki szerb
közösség Ajvár fesztiválja várja a
vendégeket. És még sorolhatnám
a programokat, de úgyis tudja
mindenki: Deszken mindig történik valami!
Domaszéken július 22-23-án
rendezik meg a falunapokat. A
kétnapos rendezvénysorozat –
amit 1998 óta tartanak – évek óta
hatalmas sikert arat. Az összes
korosztály részére kínálnak érdekes és változatos programokat,
amit táncfesztivállal és gasztronómiai különlegességekkel
fűszereznek.
Zsombón a szabadtéri színpadon július 2-án este fél kilenctől
az ExperiDance és a 100 Tagú
Cigányzenekar szólistáinak tolmácsolásában láthatják a Fergeteges című táncjátékot, amely
egy lázadó királyné, egy vakmerő
gróf és egy csodaszép cigánylány
szerelmi háromszögét mutatja
be. Emellett az ExperiDance
előadásában láthatják július
1-jén az Ezeregyév, július 16-án a
Nagyidai cigányok, július 17-én
pedig a Gyöngyhajú lány című
táncelőadást.

Minden évben június elején
szervezi a Röszkei Plébánia és
az egyházközség hagyományos
programját. Az ismeretterjesztő
előadásokkal, filmvetítéssel és
családi nappal tűzdelt hétnek évtizedes hagyománya van, melyet
Liszkai Tamás plébános honosított meg Röszkén. Hitoktatókkal
kiegészült csapattal szervezi fáradhatatlanul minden évben a
programot, melyet mindig egy
jeles évforduló vagy személy köré
fűznek föl. Az idei ünnepet tiszteletreméltó Mindszenti József

bíboros emlékének ajánlották,
tavaly Bálint Sándor néprajzkutató, a „legszögedibb szögedi”, a
szakrális néphagyományok kutatója volt az ünnepelt, előtte évben
pedig Kartal József emlékének
adóztak, aki 30 évig volt Röszke
köztiszteletben álló, szeretett plébánosa. Az idén is nagyszámú érdeklődő vett részt a programokon,
játékokkal, vetélkedőkkel, közös
ebéddel telt a családi nap. A „Pánröszkei Piknik” vidám műsorral és
szabadtéri szentmisével vonzotta
az érdeklődőket. Volt még életrajzi

film vetítése Mindszenti Józsefről,
ismeretterjesztő előadás, festmények kiállítása a templomban,
könyvbemutató, emlékérem átadása az egyházközség érdekében végzett munkáért, valamint
ünnepi Búcsúi Szentmise, melyet
P. Jelenits István mutatott be.
Köszönjük a szervezőknek a
színvonalas programokat, a hangulatos együttlétet. Felemelő élményekben volt része annak, aki
ellátogatott a gondosan összeállított programokra.
Fotók: Turucz József

Oktatás

RECEPTGYŰJTEMÉNY HATÁRTALANUL
Csallóközi finomságokkal ismerkedtek a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Ide
genforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola 10. F osztályos tanulói a szlovákiai
Nagymegyeren. A program eredményeképpen egy receptkönyv születik a diákok
gyűjtéséből, mely bizonyítja, hogy a jó ízek nem ismernek határokat.
A Határtalanul elnevezésű programnak köszönhetően Szeged és
Csallóköz turisztikai és gasztronómiai értékeinek kutatása keretében 27 diák és 3 kísérő tanár
ismerkedett a határon túli diákélettel, gasztronómiával, kulturális
értékekkel. A négy napos tanulmányi kirándulás az „Együttműködés
szakképző iskolák között” című
projektben az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásából
valósult meg. A diákok ellátogattak
Dunaszerdahelyre, megnézték,

hogyan emelik fel a zsilipekben
várakozó hajókat Bősnél, és megismerkedtek Pozsony nevezetességeivel. Az áprilisi utazást májusban
a nagymegyeri diákok szegedi
látogatása követte. Az utazások,
a közös gondolkodás eredménye
egy receptgyűjtemény, ami a két
terület jellegzetes ételeinek kalauzául szolgál. A hanságis diákok
csallóközi recepteket gyűjtöttek,
míg a nagymegyeriek a szegedi ízekhez kerültek közelebb. A
program eredményeképpen egy

receptkönyv születik, mely bizonyítja, hogy a jó ízek nem ismernek
határokat. A két terület jellegzetes
ételeinek kalauza nyomtatott formában is megjelenik, de elérhető
a program dokumentálására létrehozott nagymegyer.hansagi.net
oldalon is.
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SZEGEDI FÜRDŐKÖRKÉP NYÁRELŐN

WAKEBOARDDAL VÁR

A nyár a szegedi strandokon nem csak a fürdőzésről és a napozásról szólhat.
Szinte mindegyik helyszínen szerveznek különböző programokat is. Van, ahol
ez születésnaphoz kötődik, van, ahol kifejezetten a szórakoztatás a cél, megint
másutt hagyománnyá vált rendezvényekkel találkozhatnak a vendégek.

A MEGÚJULT NÁDASTÓ!

Szeged legpatinásabb fürdője
az Anna, mely 1896, a millennium
éve óta fogadja a vendégeket. A
nyári rendezvények éppen ezért
a 120. születésnap jegyében zajlanak a 2004-ben teljesen megújult
létesítményben - mondta el Horváth András, a fürdő vezetője. Az
Annába természetesen nem csak
emiatt érdemes ellátogatni, hiszen
már csak kora miatt is különleges
hagyományokkal, adottságokkal
rendelkezik.
Míg az Anna a legkorosabb, a
Napfényfürdő Aquapolis a legfiatalabb fürdő és wellness komplexum Szegeden. Nyárindító rendezvényük a foci EB-hez kötődött:
a nyitómérkőzést közvetítették a
wellness részlegben. Az EB többi meccsét, valamint az olimpia
eseményeit a külső strandon el-

Május 15-én immáron a hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a sándorfalvi
Nádastó Szabadidőpark a pihenni és sportolni vágyók előtt. Az üzemeltető idén
is készült a szezonra.

helyezett ledfalon követhetik a
vendégek. Az Aquapolisban július
3-án és augusztus 14-én is lesz egyegy strandparty, július 29-én pedig
a Napfényfürdő bekapcsolódik a
Strandok Éjszakája elnevezésű
országos programba.
Régi bánata volt a szegedieknek, hogy a több mint száz éve
közkedvelt Partfürdő medencéit
a szigorú szabályok miatt nem
lehetett használni. Egy tavalyi próbálkozás után idén végre birtokba
vehetők a medencék, és a jelentős
beruházásoknak köszönhetően
rendbe hozott környezet újra generációk kedvenc strandoló helyévé
válhat. A terület idén is rangos
események helyszíne: június elején zajlott a Deja Vu Fesztivál, augusztus végén pedig itt rendezik
a fiatalok tízezreit vonzó SZIN-t.

A Partfürdő szomszédságában
idén is kinyitott szeged egyetlen
legális szabad strandja, ahol megújított homokföveny várja a Tisza
szerelmeseit.
Szeged-Kiskundorozsma határában üzemel egy másik patinás
létesítmény. Idén is a Sziksósfürdő
ad otthont a kamionosok találkozójának immár 26. alkalommal.
Hódi Tamás, fürdő vezetője azt
emelte ki, hogy a Sziki családi,
baráti és céges rendezvények
ideális helyszíne. A 36 hektáros
területen nem csak fürödni lehet:
játszóterek és sportpályák épültek
az évek során, valamint adottak
az étkezési lehetőségek is. Újdonság jelent a rendezvényterem is. A
Sziki külső területén továbbra is
működik a naturista strand és a
horgásztó.

Már elvégezték a karbantartási, helyreállítási, tereprendezési és fejlesztési munkálatokat,
megtörtént a medervizsgálat és
beszerezték a hatósági engedélyeket is. Tovább bővült a parkoló,
a keleti parton új területeket nyitottak meg a strandolni vágyók
előtt – a kerítést száz méterrel
meghosszabbították, valamint
rendezték és kitakarították a
partszakaszt.
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is sok figyelmet fordítanak
a tó vízminőségére, a szabadidőpark területének parkosítására
és tisztán tartására, amelyről
az elmúlt években több pozitív
visszajelzést is kapott az üzemeltető. A strand védjeg yévé
vált a családbarát megnevezés,
amelyet a vendéglátó egységek
árpolitikájában, a vendégszerető
kiszolgálásban és nem utolsó
sorban a belépőjegyek áraiban
is tapasztalható: a sándorfalvi
lakosok továbbra is a három évvel
ezelőtti, a nem sándorfalvi lakosok pedig a tavalyi áron élvezhe-

Gazdaság

tik a szabadidőpark által
nyújtott szolgáltatásokat.
Eg yedül a bérletek ára
emelkedett minimálisan.
Viszont van kedvező újdonság is: a családoknak
szeretnének kedvezni azzal, hogy a családi belépőknél is bevezették az olcsóbb,
délutáni jegyárakat.
Idén is számtalan ingyenes
szolgáltatással kedveskednek a
vendégeknek: szabadtéri fitnesz
park, játszótér, foci- és röplabda
pálya vár mindenkit. Ez lesz az
első szezon, hog y a vendégek
kipróbálhatják az új wakeboardpályát is, amely a nagy tavon,
a fürdésre kijelölt terület mögött lesz megtalálható. Ez az új
szolgáltatás nemcsak az extrém
sportolóknak nyújt önfeledt szórakozást, hanem a drótkötélen
húzható „vízifánk” révén a gyermekes családoknak is maradandó élményben lehet részük.
A tervek között szerepel az is,
hogy a büfében fogyasztáshoz
kötötten wifi-szolgáltatást nyúj-

tanak. A sportbarát strandolók
nagyképernyős tévén a strandon
is szurkolhatnak a labdarúgó
Európa-bajnokságra k ijutott
magyar válogatottnak, de a riói
nyári olimpiát is figyelmemmel
kísérhetik. A vendéglátó egységek előtti régi, elhasználódott
sörpadokat és asztalokat saját
készítésű esztétikus kerti garnitúrákra cserélték.
A tórendszer a horgászat szerelmeseit is egész évben, éjjelnappal várja. Áprilisban négy
mázsa háromnyaras pont yot
telepítettek, amelyet három
havonta terveznek megismételni és horgász versenyeket
szervezni. Új horgászkocsikat
is készítettek, a régieket pedig
felújították. A parton esőbeállókat is telepítettek.
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EGYENESBE FORDÍTOTTÁK A VÁROSI FALUNAP DÓCON

CÉGEK SZEKERÉT AZ ÚJ VEZETŐK

Ötszázmillió forinttal kevesebb támogatás mellett is hatékonyabban működtek 2015-ben az önkormányzat cégei,
mint az előző négy évben, amikor a Fidesz-Jobbik többség által kinevezett cégvezetők irányították a város társaságait.
Ma már az önkormányzati cégek két „állatorvosi lova”, a Mars téri piac és az Ifjúsági ház is nyereségesen működik.
A városi cégek életében a tavalyi
esztendő az átszervezések éve volt.
A cégösszevonások után, ötszáz
millió forinttal olcsóbban, ugyanakkor hatékonyabban oldották
meg a rájuk bízott feladatokat az
új cégvezetők. Így a városi cégek
a pozitív gazdasági teljesítmény
mellett magasabb szakmai színvonalon is teljesítettek, amit a szegediek is érezhettek a szolgáltatások
színvonalának növekedésében.
A száz százalékban önkormányzati társaságok 2015. évi
beszámolóiból kiderül az IKV és
a Szint Kft. az összevonás után

95 millió nyereséggel zárta az
esztendőt, még a város által év
közben átvett távhőszolgáltatás is
szolid nyereséget hozott tavaly a
korábbi magántulajdonos súlyos
veszteségeivel szemben.
Hasonlóan jó évet zárhatott – a
korábban ugyancsak jelentős veszteséget felhalmozott – IH Rendezvényközpont, ahol közel 18 milliós
eredmény született 2015-ben.
– Az előző cégvezető hatalmas
tartozásokat hagyott maga után.
Tavaly 60 szállítói tartozást sikerült rendeznünk, több tízmilliós
értékben. Korábban mindent előre

kellett fizetnünk, mára helyreállt
a bizalom, és átutalással, utólag
is rendezhetjük a számláinkat –
mondta Jávorszky Iván, a Szegedi
Rendezvény és Médiaközpont Kft.
ügyvezető igazgatója. A 18 milliós
üzleti eredmény mellett jelentősen
nőtt az IH-ban szervezett programok száma, a partfürdőt 300
százalékkal több vendég látogatta,
mint korábban és jelentősen, több
mint 8 millió forinttal nőtt a vetítések jegybevétele a Belvárosi
moziban.
A korábbi gazdasági évek „állatorvosi lova” volt a Szegedi Városkép
és Piac Kft., amely a Fidesz-Jobbik
által kinevezett cégvezetőkkel Magyarország egyetlen veszteséges
piacát működtette úgy, hogy a korábbi fejlesztések nyomán megduplázódott a piac forgalma. Az
ebből származó bevétel azonban
rendre eltűnt.
Az új cégvezető, Németh István
egyetlen év alatt megfordította
a társaság szekerét: tavaly az új
ügyvezetővel 80 milliós nyereséget produkált a piac, amelyből 40
milliós osztalékot fizet a városnak,
miközben az önkormányzatnak
109 milliós adóságot is törlesztett.

– A jó gazdasági eredmények
mellett azt is fontosnak tartom,
hogy sikerült elérni, jó hangulat
uralkodik a Mars téren, szívesen
vásárolnak itt a szegediek, sok új
vevőt sikerült az elmúlt időben
megnyernünk. A vásárlás mellett
a szegediek egyik találkozóhelye, agórája lett a Mars tér, ahol
időről-időre színes programokkal
is várunk mindenkit – mondta
Németh István.
Rekordot döntött a szabadtéri
játékok is: változatlan jegyárak
mellett egy év alatt megtízszereződött az eredménye, míg 2014-ben
7 millió, addig egy évvel később
73 millió lett a mérleg szerinti
nyeresége. Az SZKT-nál is nőtt az
árbevétel, a parkolási díjból származó bevétel, és a korábbi évekkel
ellentétben szintén nyereséggel
zárt a társaság.
Összességében is elmondható,
jól vizsgáztak az új cégvezetők:
mindenütt megszűnt a pazarlás, a
szolgáltatások színvonala javult, a
szigorú gazdálkodás mellett megspórolt összegből pedig a város
400 milliós szociális alapot hozott
létre, amelyből a rászoruló szegedieket tudja segíteni.

Az idén június elős hétvégéjén
került sor Dócon a falunapi rendezvényre. A kora reggeli zenés
ébresztőt az ünnepi mise követte.
Májusban önerőből elkészült a falu
központjában lévő buszmegálló
teljeskörű felújítása, melyet ünnepélyes felavatással és megszenteléssel adtak át a lakosok részére.
A délelőtti program az ünnepélyes képviselő-testületi üléssel
folytatódott, ahol elismerő díszoklevelek átadásával köszönte
meg a falu vezetése a közösségért
végzett önzetlen munkát számos
dóci lakosnak, az óvoda- és iskola pedagógusainak, támogató
szervezeteknek. Ezen alkalmat
megragadva Dóc Községért Egyesület nevében Ficsor Zoltánné az
egyesület alelnöke is elismerő
oklevelet adományozott több
dóci lakosnak az egyesületben
végzett áldozatos munkáért.
A dóci férfi labdarugó
csapat tagjai a Megye IV.
Labdarugó Bajnokságon
elért második helyezésért
járó ezüstérmeket vehette
át Tóth Margit polgármester

asszonytól, Nógrádi Tibor MLSZ
Csongrád megyei elnöke távollétében.
Az ünnepi programokat követően a főzőversenyre érkezett
csapatok főztjének illata, valamint a Kosava együttes dallamai
csalogatták az érdeklődőket a jó
ebédhez, majd színes gyermekprogramok, tombolasorsolás és
a főzőverseny eredményének kihirdetése következett. Egész nap
megtekinthető volt Tóth Attila természetfotóiból készült kiállítás és
a plüssállatok szépségversenyére
érkezett kis kedvencek serege.
A rendezvényt Sipos F. Tamás
koncertje és a hajnalig tartó utcabál zárta.
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Turizmus

Sport

UJHELYI: A TURIZMUS A LEGENDÁS SZEGEDI KENUS
NEM INDUL AZ OLIMPIÁN

A LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ IPARÁG
Magyarországon” – fogalmazott Ujhelyi István, aki
nemcsak az Európai Bizottságnak, de a magyar kor
mánynak is számos javaslatot tett arra, hogyan javít
hatnának a turizmusban foglalkoztatottak helyzetén.
„Mr. Turizmus” – egyre többen szólítják így Ujhelyi István
szocialista európai parlamenti
képviselőt a brüsszeli folyosókon.
A szegedi politikus nem feltétlenül bánja a ragadványnevet, ez
ugyanis visszaigazolja egyre inkább megkerülhetetlen befolyását
a turisztikai szektorban és az ágazatot érintő döntéshozatalokban.
Ujhelyi, aki az Európai Parlament
szakbizottságának turizmusért
felelős alelnöke és az ágazattal
foglalkozó külön szaktestületének
(úgy nevezett „task force”) első

számú vezetője, régóta foglalkozik a turisztikai szakmát érintő
ügyekkel; meggyőződése ugyanis,
hogy a turizmus nem csupán a
munkahelyteremtésben hozhat
érdemi előrelépést, de ez a szektor
lesz az egyik legdinamikusabban
fejlődő iparág a jövőben. A turizmus volt ugyanis az egyetlen ágazat, amely még a gazdasági válság
ellenére is képes volt a növekedésre. A számok magukért beszélnek:
1950-ben 25 millió turistát tartottak nyilván a világban, 2000-ben
már 700 milliót, 2012-ben pedig ez

a szám elérte az egymilliárdot. A
turizmus Európában és Magyarországon is a GDP tíz százalékát
biztosítja, Magyarországon több
mint négyszázezer, Európában
pedig összességében huszonötmillió munkahelyet garantál és
majd kétmillió vállalkozásnak
nyújt megélhetést. Ujhelyi István
szerint figyelemre méltó, hogy
Magyarországon tizenöt-tizenhat százalékkal nőt a turisztikai
szektor, amiből Szeged és térsége
is aktívan kivette a részét. Az alföldi nagyváros ugyanis 332 ezer
vendégéjszakát produkált és ezzel
sok versenytársát is megelőzte.
Ujhelyi rámutatott, hogy a napfény városa és régiója az itteni
kulturális események, fesztiválok

a nemzetközi jelentőségű sportesemények révén kiemelkedő
turisztikai célállomásnak minősülnek, ezt pedig ki kell tudni
használni. „A politikai vezetőknek
fel kell ismerniük, hogy a turisztikai ágazat képes csökkenteni
a szegénységet és a szektorban
rejlő további lehetőségek újabb
munkahelyeket tudnak biztosítani az embereknek, ezáltal pedig
bevételt a kis- és középvállalkozások százezreinek Európában és
Magyarországon” – fogalmazott
Ujhelyi István, aki nemcsak az Európai Bizottságnak, de a magyar
kormánynak is számos javaslatot
tett arra, hogyan javíthatnának
a turizmusban foglalkoztatottak
helyzetén.

Döbbent csend! Vajda Attila és
Vasbányai Henrik szétlövése után
tíz-tizenöt másodpercig a némaság volt az úr a Maty-éren, tisztán
lehetett hallani a két klasszis kenus zihálását a vízen. Senki nem
akarta elhinni, hogy Vajda Attilát
legyőzték. Az olimpiai beszállókártyáért zajló mindent eldöntő
csatában Vasbányai Henrik megelőzte a szegedi olimpiai bajnokot,
akinek ezzel szerte foszlottak a Rióról szőtt álmai. Athén, Peking és
London után nem lesz folytatás…
- Győzött a jobb – ismerte el a vereséget az EDF DÉMÁSZ-Szegedi
VE 33 esztendős kenusa, akinek az
első dolga az volt a parton, hogy
gratuláljon az ellenfelének! A rajtot
nem számítva nem tudtam Henrikkel
menni, jobb iramot választott, jobban is bírta a versenyt. Az indításaim
ezúttal nem voltak olyan erősek és
látványosak, így a pálya utolsó szakaszán már éreztem, hogy nem lesz
meg a győzelem.
A 2004-es olimpia óta minden
komolyabb világversenyen Vajda

Attila képviselte hazánkat férfi C11000 méteren, ez a sorozat Rióban
megszakad.
- Nem vagyok csalódott, mert tizenkét éven keresztül tudtam ebben a
számban eredményesen versenyezni
a nemzetközi mezőnyben – folytatta
a Pekingben olimpiai bajnoki címet
szerző klasszis. Talán most jött el az
ideje annak, hogy valaki legyőzzön.
Jobbtól nem szégyen kikapni, már
pedig Henrik most jobb, sokkal jobb
volt. Ha Rióban is megismétli ezt a
teljesítményt, akkor biztosan nagyon
büszkék leszünk rá. Mi lesz a jövőben?
Folytatom a pályafutásomat, de úgy
érzem, hogy a C1-1000 méteres számot
el kell, hogy engedjem.
A Szőregről indult kisfiúból
2008-ban Pekingben olimpiai
bajnok kenus lett, háromszoros
világbajnokként és kétszeres
Európa-bajnoki aranyérmesként
számtalan sikerrel örvendeztette
meg hazánkat és Szegedet. Vajda
Attila várhatóan a júniusi moszkvai Európa-bajnokságon indul
utoljára 1000 méteren egyesben.

Sport

ÚJ CSAPATOT ÉPÍT A PICK

Idegenforgalom

BOTKA LÁSZLÓ NYITOTTA MEG
SZEGED LEGENDÁS CUKRÁSZDÁJÁT

– Nekünk, szegedieknek nagyon sok különleges értékünk
van, amire büszkék lehetünk. Azt
gondolom, hogy a Virág cukrászda
tagadhatatlanul ilyen évszázados értéke a városnak, amire mi,
szegediek büszkék vagyunk és
örömmel mutatjuk meg a hozzánk
érkező egyre több vendégnek.
Szimbolikus is ez az épület, mert
a város életképességét, megmaradását is mutatja, hiszen egy
olyan épületben működik immár
másfél évszázada, amely túlélte az
1879-es nagyárvizet, később pedig József Attilának is törzshelye
volt, másfél évszázados fennállása
során kalandos története volt.
A cukrászda a rendszerváltást
követően került ismét magán-

tulajdonba, de 2010-ben tönkrement. Ekkor döntött úg y az
önkormányzat, hogy él a város
elővásárlási jogával, mert csak
így tudja garantálni, hogy a jövőben is cukrászda működjön az
épületben, hogy megmaradjon a
szegediek legendás Virágja. Több
éves pereskedés után 300 millió
forintért tudta visszavásárolni a
város a jelképpé lett cukrászdát. A
patinás épületet 2014 májusában
vette ismét birtokba a szegediek
nevében Botka László polgármester. Ezután keresett üzemeltetőt
az önkormányzat: tavaly júniusban az A Cappella cukrászdát is
vivő Gyuris László mestercukrász
cége szerezte meg a bérleti jogot.

A Virág új üzemeltetője szerint
Szeged három legismertebb nevezetessége a világban az egyetem, a Pick és a Virág cukrászda
– legalábbis ezt állította egy török
vámparancsnok Gyuris Lászlónak, miután kétezer kilométerre
Szegedtől a könyvtárban utánanézett városunknak.
– Ekkor értettem meg, mit jelent a tradíció, legyen szó a Zserbóról, vagy a Virágról – mondta
az új bérlő, aki mindent megtett
azért, hogy eredeti pompájában
tudja megnyitni Szeged legendás
cukrászdáját: visszaszerezte és
felújította a korabeli berendezéseket – a csillárokat, tükröket,
székeket, foteleket, kanapékat és
asztalokat –, amelyeket az elmúlt

évtizedben széthordtak az épületből. Visszakerült a cukrászdába
a híres herendi kávéfőző is, ami
a Virág egyik jelképe. Restaurálták a cukrászda díszítőelemeit,
a stukkókat és freskókat, a híres
milánói tükör is a helyén maradt:
így a Virág a jövőben a húszas évek
hangulatát idézi majd. A megújult
Virágban kilencvenen, a cukrászda oldalteraszán nyolcvanan, a
Klauzál téri nagy árnyékos teraszon pedig háromszázan tudnak
a jövőben helyet foglalni.
Gyuris László a süteményekben
is igyekszik tovább vinni a tradíciót. Ezért a klasszikus receptúrákat használják, de úgy, hogy
azokat a mai vendégek igényeihez
igazították.

A bajnoki ezüstérmes MOLPick Szeged férfi kézilabdacsapata komoly vérátömlesztésen
esik a nyáron, hiszen a tizenegy
távozó játékos helyére tizenkét új
fiú érkezik. A közönség kedvenc
Ilyés, Bombac, Mindegía is másik együttesben folytatja, Ancsin
pedig a legnagyobb hazai rivális,
a Veszprém keretét erősíti a jövőben. A nagy átalakítást koordináló
Juan Carlos Pastor biztos abban,
hogy az új igazolásokkal a csapat
még nagyobb sikereket érhet el,
mint az elmúlt három évben.
- Egy ilyen váltás sosem könnyű
– mondta el a spanyol szakember. A távozó játékosok közül volt,
akit szerettünk volna megtartani,
de nem sikerült, illetve a kiszemeltek
közül is akadt olyan kézilabdázó,
akivel nem jutottunk dűlőre. Azt az
elvet vallom, hogy az igazolásoknál
időben kell lépni, ezért is tisztáztuk
már hónapokkal ezelőtt azt, hogy kire
számítunk a következő szezonban.
2013-ban a nulláról kezdtük elépíteni
a csapatot, hiszen mind a tizenhat
játékosnak meg kellett tanulnia azt a
szisztémát, amiben játszunk. Ezúttal
viszont az alap már adott, Zubai,
Balogh, Blazevics, Petrus és Källman
is pontosan tudja, hogy mi a feladata.
Az első három-négy hónap biztosan
nagyon nehéz lesz, de bízom abban,
hogy az elvégzett sok-sok munkának
meg lesz majd az eredménye.

A csapatépítést csak csekély
mértékben nehezíti a riói olimpia, hiszen a keretből jelen állás
szerint két szegedi lép pályára
Brazíliában. A házigazda válogatott oszlopos tagja Thiagus Petrus, míg Matej Gaber a szlovén
nemzeti együttessel szerepelhet
majd a világ legrangosabb sporteseményén. A MOL-Pick Szeged
július 24-én délután kezdi meg a
felkészülést a következő szezonra,
az újszegedi Partfürdőn a játékosok a szurkolókkal találkoznak
először.
Érkezők: Sego (kapus, Kielce),
Pedro (jobbszélső, La Rioja), Sostaric (jobbszélső, Velenje), Buntic
(jobbátlövő, Kielce), Skube (irányító,
Velenje), Obranovic (irányító, Zagreb),
Bánhidi (beálló, Balatonfüred), Gaber
(beálló, Montpellier), Bodó (balátlövő, Tatabánya), Gorbok (balátlövő,
Vardar Skopje), Bóka (balszélső,
Balatonfüred), Sunajko (balszélső,
RK Graficar).
Távozók: Wyszomirski (kapus,
Lemgo), Parrondo (jobbszélső, Budakalász), Prodanovics (jobbszélső,
Breszt), Ancsin (jobbátlövő, Veszprém), Bombac (irányító, Kielce),
Mindegía (irányító, Kolding), Ilyés
(balátlövő, Tatabánya), Vranjes (beálló, Tatabánya), Robledo (balátlövő,
Kolding), Hegedüs (beálló, Gyöngyös),
Csuruvija (balszélső, ?)
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Fejlesztések Szegeden

FÉNYESEBBEK LESZNEK AZ UTCÁK SZEGEDEN
Szeged több területén, Baktóban, Kiskundorozsma-Sziksóson, Subasán, valamint Újszeged kertes övezeteiben sokkal
biztonságosabb lesz az élet és a közlekedés, mivel a lakossági igények alapján több utcában is fejlesztik a közvilágí
tást. Az új lámpákat még idén felszerelik.
A z önkormányzat évek óta
elkülönített pénzüg yi alapból
finanszírozza a közvilágítás fejlesztését a városban. Szentgyörgyi Pál alpolgármester elmondta,
a lakossági visszajelzések alapján
vizsgálják meg a lehetséges helyszíneket, hol érdemes új villanyoszlopot állítani. A Városüzemeltetési Iroda műszaki szempontból

vizsgálja meg a kérdést, majd az
önkormányzat a pénzügyi bizottság jóváhagyásávál rendeli meg a
munkát a Démász Hálózatelosztó
Kft.-től.
A tervek szerint még 2016-ban
városszerte összesen harmincegy
utcában helyeznek el új lámpatesteket, pontosan hatvanhét
darabot. A fejleszutés költsége

több mint 26,5 millió forint lesz.
K i sk u ndor oz sma-Sz i k sósr a
nyolc, Subasa területére pedig
tizenkettő új lámpa kerül.
Mihálffy Béla, a terület önkormányzati képviselője elmondta,
Subasán nagy volt a lakossági
igény az új lámpákra, mivel egyre
többen költöznek ki a város szélére, a kertvárosi övezetbe.

Baktóban a kiskertes övezet
egyik bejáratánál bővítik a hálózatot, ott, ahol sokan járnak
át gyalog. Szécsényi Ferencné, a
városrész önkormányzati képviselőja a baktói fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte, ez a helyszín
kiemelkedően fontos közlekedési
pontja a kiskertekben lakóknak,
mivel a baktói végállomásig el-

jönnek busszal, és innen gyalog
mennek át a kiskertekbe. Most a
fejlesztési elképzelések szerint
a töltés tetején helyeznek majd
el egy lámpát, hogy megfelelő
közvilágítás legyen.

A Levél és a Sárgatöltés utcában
szintén egy-egy lámpát helyeznek
el, a Gallé László utcába pedig öt
világítótest kerül. Az újszegedi Ildikó utcában öt, a Lédában pedig
négy lámpa lesz.

MEGSZAVAZTUK, MILYEN LEGYEN

Fejlesztések Szegeden

A VÁROS ÚJ SZÖKŐKÚTJA

Az önkormányzat nem először
kérte ki a szegediek véleményét arról, milyen legyen, hogyan nézzen
ki egy-egy új fejlesztés. Korábban a
villamosok és a trolibuszok színéről
dönthettek a szegediek, de a városlakók nevezhették el a Móra-hidat és
„keresztelték meg” az Agórát is. Most
ismét a szegediek véleményére volt
kíváncsi az önkormányzat, ezúttal
a Móra Ferenc Múzeum előtti szökőkút megújításával kapcsolatban.

Június elején zárult le az a három
hétig tartó szavazás, amelyben a
városlakók három terv közül választhattak, hogy milyen modern vízi
látványosság kerüljön a Móra Ferenc
Múzeum elé, miután elbontják a hatvanas években épült korszerűtlen,
víz- és energiapazarló szökőkutat.
A szavazólapokon, illetve az
interneten beérkezett, összesen
több mint 8 ezer voks alapján
a versenyt – a szavazatok közel

Egy uniós projekt részeként több mint hétszáz millió forintot fordít arra a város, hogy felújítsák a Tiszaparti zöldterületeket. Többek között elbontják a hatvanas években épült, korszerűtlen és vízpazarló szö
kőkutat is a közművelődési palota elől, helyére modern vízi látványosság kerül. Hogy pontosan milyen,
arról a látványtervek alapján a szegediek dönthettek.
kétharmadával – a Vízjáték nevű
terv nyerte meg a három változat
közül. Ez az elképzelés ragaszkodik leginkább a hagyományokhoz.
A kialakított burkolat színeivel
jelzi a korábbi szökőkút medencéjének helyét, az itt-ott feltörő
többméteres vízoszlopok között
pedig szaladgálhatnak a gyerekek,
így a nyári hőségben igazi hűsítő
szerepe is van.

Második helyen a Stéges, a
harmadikon a Víztükör nevű terv
végzett: az előző megoldásnál megszűnt volna a vízjáték, viszont akár
színpaddá vagy néhány mozdulattal rivaldává is átalakítható lett
volna, míg a második elképzelés
száz év vel ezelőtti hangulatot
idézett volna, ha megvalósul – ám
ezeket a megoldásokat a szegediek
elvetették.

A tervezőnek így a részletes terveket a szegediek döntése alapján
a Vízjáték elnevezésű szökőkútra
kell majd elkészítenie. A végleges
megoldás is úgy fog majd kinézni,

ahogy a látványterven is szerepel, a
vízjáték mellett pedig még zenélni
is fog.
A tervezésben a Margit-szigeti
szökőkút tervezője vesz részt.

765 MILLIÓ FORINTBÓL ZÖLDÜL A VÁROS

A belvárosi zöldterület-rehabilitáció tervezett költsége 765 millió forint, ebből a Móra park felújítása a szökőkúttal együtt 280
millióba kerül. Az építkezés – a közbeszerzés lebonyolítása után
– várhatóan 2017 őszén indul.

Nyári programok

Útfelújítás

ÚJRA ITT A SZEGEDI VAKÁCIÓ

NYÁRON FOLYTATÓDIK

Országosan is egyedülálló az a könyvecske, melyet már 24 éve jelentet meg a szegedi
önkormányzat. A Szegedi vakáció egybegyűjti mindazon táborokat, programokat, me
lyek a nyári szünet tartalmas eltöltésében segítik az iskolásokat.
A füzetben nem csak a legtöbb
programot szervező Szent-Gyögyi
Albert Agóra táborairól, eseményeiről jelennek meg információk,
hanem számos más szegedi kulturális intézmény kínálatáról is. A
Szegedi vakációt már jóval a nyári
szünidő kezdete előtt ingyenesen
terjesztik az iskolákban és a város
számos pontján, de az interneten
is elérhető.
Orbán Hedvig, az Agóra igazgatója azt mondja, rengeteg nyári
programjuk közül az egyik legnép-

szerűbb a szegedi önkormányzat
által finanszírozott nyári napközis
tábor. A városvezetés az iskolák
államosítása ellenére is évről évre vállalja a feladatot. A táborba
minden évben március közepétől lehet jelentkezni az általános
iskolákban és a helyek rendkívül
gyorsan elkelnek. Hat turnusban
hetente 220-230 gyermekre vigyáznak itt a pedagógusok, de nem
pusztán „gyermeklegeltetésről”
szó, hangsúlyozza az igazgató.
Színházba, moziba, strandra vi-

szik a vakációzókat, péntekenként
pedig kirándulásokat szerveznek
számukra. Idén egyébként a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola a
tábor helyszíne.
Az önkormányzati nyári táboron kívül az Agóra idén több mint
hatvan, különböző tematikájú tábort szervezett. Ehhez jönnek még
egyebek között a Füvészkert, a
Szegedi Vadaspark, a Kövér Béla
Bábszínház és a Somogy-könyvtár
rendezvényei.

A BELVÁROSI HÍD REKONSTRUKCIÓJA

A vakáció beköszöntét követően idén nyáron is folytatódik a Belvárosi híd rekonstruk
ciója, ezért számítani kell majd forgalomkorlátozásra a Szegedet és Újszegedet össze
kötő legfőbb útvonalon.

Felhívás
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő
ingatlanokon a parlagfű első kaszálását, vagy más módon történő irtását legkésőbb 2016. június 30. napjáig,
és azt követően folyamatosan végezzék el. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének belterületen a
jegyző, külterületen a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan: 80/820-302 SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
Külterületre vonatkozóan: 62/680-191 és 62/680-193 Szegedi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Dr. Mózes Ervin, Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
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A Belvá rosi hídon ezút ta l
megújítják a járdát, kijavítják a
járdaszéleket, a hídra vezető lépcsőket. A szakemberek ellenőrzik
a hídszerkezet vasbeton elemeit,
valamint a korlátokat, kicserélik
a meghibásodott mozgóalkatrészeket, és elvégzik a szükséges
korrózióvédelmet is.
A Belvárosi híd teljes rekonstrukciója több száz millió forintba
kerülne, erre azonban nincs pénze

Kiadó:
Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.

az önkormányzatnak, ezért a híd
megújulása fokozatosan történik.
Tavaly nyáron például a dilatációs
elemeket cserélték ki, októberben
pedig aszfaltozás miatt volt forgalomkorlátozás a hídon. A Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft. ezúttal is a legszükségesebb rekonstrukciós munkálatokat végzi el.
Makrai László ügyvezető igazgató elmondta, a munka - mel�lyel legkésőbb augusztus 20-ig

végeznek majd- előreláthatóan
két-három hétig tart. Ez idő alatt
részleges forgalomkorlátozásra
kell számítani a hídon. A kivitelező
az éjszakai órákban is dolgozik
majd, így a munka is gyorsabban
haladhat és a forgalmat is kevésbé
akadályozzák a munkálatok - tette
hozzá a cég vezetője.
A rekonstrukciós munkálatokra
több mint 50 millió forintot fordít
a város.

Cím: Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu

