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FINOMHANGOLÁS UTÁN 
INDULHAT A TANÉV A 
KÖZLEKEDÉSBEN

Június közepén vezette be 
az új autóbusz-menetrendet a 
szegedi önkormányzat. Az el-
múlt két hónap tapasztalatai és 
a lakossági észrevételek nyomán 
ősztől megtörténik a rendszer 
finomhangolása: a módosításokat 
szeptember elsejétől vezetik be.

A szegedi menetrend változ-
tatását a legutóbbi utasszámlá-
lás számaira alapozták, de az is 
döntő érv volt, hogy a kormány az 
elmúlt években több százmillió 
forintot vont ki a tömegközle-
kedés finanszírozásából – így 
racionalizálni és a megválto-
zott utazási szokásokhoz kel-
lett igazítani a helyi közösségi 
közlekedés menetrendjét. Az 
elmúlt két hónap tapasztalatai 
után szeptember elsejétől vezetik 
be a módosításokat.

Közlekedés 4. oldalKitekintő – Kultúra 3. oldalFejlesztések Szegeden 3. oldal

Óriási siker 
volt Zsom-
bón a nyári 
szabadtéri 
előadások-
nak

A szegedi óvodák-
ban fölújításra, 
karbantartásra 
ezúttal mintegy 
190 millió forintot 
fordítottak fél-
száz helyszínen.

A följelentő szerint 2,4 milli-
árdos kár érte Szeged városát 
a 2007-ben indult élményfür-
dő-beruházás miatt, ugyanis az 
önkormányzat az alapításkori 
értéken adta el a projektcég-
ben levő többségi üzletrészét 
a kisebbségi tulajdonosnak. A 

beadvány azzal érvelt, hogy az 
eladáskor a polgármesteri hiva-
talban figyelmen kívül hagyták 
a hatmilliárdos beruházáshoz 
kapott hárommilliárd forintos 
uniós támogatást, mint érték-
növelő tényezőt, így a várost 
vagyoni hátrány érte.

A főügyészség megállapította, 
a város a fürdő területét vitte a 
beruházásra létrehozott cégbe. 
Ezen felül az önkormányzatot 
semmilyen fizetési kötelezettség 
nem terhelte a cég működése, 
valamint a fürdő építése során.  

Másfél évtizede azért keltették 
életre az Ajándékkoncertet, hogy 
ezzel is erősítsék a szegediek kö-
tődését a Dóm téri játékokhoz 
– mondta köszöntőjében a vá-
rosvezető. Szeged büszke lehet 
zászlóshajójára, az idén már 85. 
születésnapját ünneplő szabadté-
ri játékokra, amely mára az ország 
legnépszerűbb és legnagyobb 
csillagfödelű színházává nőtte ki 

magát. Botka László felelevenítet-
te, a nyolc és fél évtized alatt 425 
produkció közel 1300 előadását 4 
millió néző látta.

Az első ajándékkoncertet 2003-
ban rendezték a Dóm téren, azóta 
elhagyhatatlan hagyománnyá 
vált a szegedi szimfonikusok in-
gyenes produkciója. Az ötlet az 
akkori színidirektortól, Székhelyi 
Józseftől származik, aki az Egye-

sült Államokban járva a Central 
Parkban hallott egy ingyenhang-
versenyt, amelyet a New York-i 
Filharmonikusok adtak a metro-
polisz lakóinak. Azóta a Szegedi 
Szabadtéri Játékok minden évben 
igyekszik vizuális különlegesség-
gel vagy ünnepelt, nemzetközi 
sztárvendéggel a Dóm térre csá-
bítani a széles közönséget. 

Sok évig állt üresen a szegedi Felső Tisza-parton a 
Széchenyi gimnázium épülete, melynek helyén most 
korszerű irodaházat húznak föl. A régi épület még 
tavaly 280 millióért kelt el, idén májusban pedig a 
vásárló Futureál megkezdte az irodaház kivitelezését.

Bogányi Gergely zongoraművész és saját fejlesztésű hangszere, a magyar cso-
dazongora is bemutatkozott a Dóm téren a tizennegyedik alkalommal megren-
dezett Ajándékkoncerten. A csillagfödeles színház zsúfolásig megtelt nézőterén 
ülőket Botka László polgármester köszöntötte.

Nem történt bűncselekmény a szegedi Ligetfürdő önkormányzati tulajdonrészének 
értékesítésekor. Ezt a Csongrád Megyei Főügyészség állapította meg. A hatóság ezzel 
elutasította a följelentést, amit Német Ferenc, a Fidesz helyi szervezetének elnökségi 
tagja tett Botka László polgármester ellen. Német Ferenc egyébként a fidesz-jobbik 
mutyikoalíció idején számos városi cégtől kapott megbízásokat, melyek évente több, 
mint 80 millió forintot hoztak vállalkozásának a konyhára. 

 Folytatás a 2. oldalon
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Fejlesztések Szegeden

GIMNÁZIUMBÓL
„A”-KATEGÓRIÁS
IRODAHÁZ

ÓVODÁK ÚJULTAK MEG A NYÁRON

Az elmúlt évtizedek tenden-
ciája, hogy a munkalehetőségek 
mind a fővárosban koncentrálód-
tak. Nagy vállalati székhelyek, 
multinacionális regionális köz-
pontok csak elvétve, többnyire a 
gyártókapacitás miatt települtek 
vidéki nagyvárosokba. Ennek a 
tendenciának betudhatóan az 
irodafejlesztők tevékenysége is 
mindig megállt Budapest köz-
igazgatási határán. Fentieket fi-
gyelembe véve a Futureal lépése 

- hogy egy vidéki nagyvárosban 
kezd irodaház fejlesztésbe - úttö-
rőnek számít. A 17.935 nm bruttó 
bérbeadható területű irodaház 
együttes a szegedi Tisza-parton, 
3 ütemben épül. Az első ütem 
bérbe adottsága már az építkezés 
megkezdésekor 100 %-os.

Berki J. János, a Futureal 
nemzetközi iroda-bérbeadási 
és vag yongazdálkodási igaz-
gatója a beruházást bemutató 
sajtóeseményen elmondta, már 

jó ideje vizsgálták a vidéki iroda-
fejlesztési lehetőségeket és végül 
Szegedre esett a választásuk. A 
város mellett azért döntöttek, 
mert az egyik legnagyobb part-
nerük – aki az elsők között lesz 
bérlőjük az új irodaházban – az 
EPAM cég már jelen van Szege-
den és az ő terjeszkedésükhöz 
szükség van új, megfelelő szín-
vonalú irodára. Mellettük más 
cégek is megkeresték a Futurealt 
igényeikkel.

Szegeden nagyon jól képzett 
munkaerő található, erős az 
utánpótlás, amihez már csak jó 
infrastruktúra hiányzik – foly-
tatta Berki János, ez pedig most 
épül a Felső Tisza-parton. 

Botka László polgármester 
elmondta a város számára min-
dig öröm egy építkezés, egy új 
beruházás, főleg akkor, ha az 
munkahelyeket teremt. Ennek 
az új irodaháznak az építése pe-
dig ilyen. A város első embere 

kiemelte, a fejlesztők több szem-
pontot is f igyelembe vesznek, 
melyik városba vigyenek mun-
kahelyteremtő beruházásokat. 
Az egyik szempont a megfelelő 
képzettségű munkaerő, a másik a 
megfelelő infrastruktúra, a har-
madik pedig a megfelelő helyszín 
biztosítása. Szeged mind a három 
feltételt teljesíteni tudja, ezért is 
választotta a Futureal az új iro-
daházának helyszínéül a város.

Közlekedés

KÖZÖSSÉGI 
KÖZLEKEDÉS

 Folytatás a 2. oldalon

Németh Ferenc alaptalanul rágalmazottKözélet

380 millió forintot fordít az önkormány-
zat utak és járdák rekonstrukciójára

UTAK, JÁRDÁK 
ÚJULTAK MEG SZEGEDEN

Kultúra

AJÁNDÉKKONCERT

SZABÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI 
DÖNTÉS A LIGETFÜRDŐ ÜGYÉBEN

PROGRAM KAVALKÁD 
ZSOMBÓN



HUSZONHAT JÁRATNÁL TÖR-
TÉNT VÁLTOZÁS A NYÁRON

Június 16-tól Szegeden 26 járat-
tal kapcsolatban kellett új informá-
ciókat megtanulniuk az utasoknak. 
Ebből 13 vonal menetrendje módo-
sult, 6 megszűnt, 7 új pedig elindult. 
Többek között módosult a 7F-es 
járat, amely a 67-essel és 67Y-ossal 
összehangoltan közlekedik a Mars 
tér és Sziksósfürdő között. A 67-es 
tovább a Derkovits fasor–Szerb ut-
cán, a 67Y-os a Szőregi út–Magyar 
utca útvonalon megy Szőregig. A 
20A-s járat megszűnt, helyette 
szeptember 1-jétől az új 24-es jár 
a Petőfitelep, Fő tér – Klebelsberg 
telep, Holt-Tisza útvonalon. Új járat 
lesz ősztől iskolai napokon a 32-es 
a Honvéd tér és az újszegedi vízto-
rony közöt. A járat 10 percenként 
közlekedik a következő útvona-
lon: Újszeged, víztorony - Közép 
fasor - Temesvári körút (Népkert 
sor) - Napfényfürdő - Széchenyi 
tér - Dugonics tér (Tisza Lajos kör-
út) - Dugonics tér (Petőfi Sándor 
sugárút) - Honvéd tér.

Megszűnt viszont a 79-es, de 
meghosszabbították a 71-es és 72-
es vonalát, így Újszegedről már 
átszállás nélkül el lehet jutni egé-
szen a Szegedi Ipari Logisztikai 
Központig. A 76-os vonalát is meg-
hosszabbították: a megszűnt 13-as 
és 13A-s helyett betér Móravárosra. 
valamint 7/A jelzéssel új trolibusz-
járat is indult.Új járat lesz ősztől 
iskolai napokon a 77Y, amely Baktót 

köti össze a Mars térrel. A 84-es és 
90-es menetrendje is megváltozott. 
Az újszegedi gabonakutató és a 
Makkosházi körút között a 84-esre 
és 90-esre is fel lehet szállni. A 90-
es körjáratban egészen a nagyál-
lomásig közlekedik. 

SZEPTEMBERTŐL JÖNNEK 
AZ APRÓBB MÓDOSÍTÁSOK

Az elmúlt két hónap tapasztala-
tait, a lakosság és a szakemberek 
véleményét is figyelembe véve au-
gusztus elején megtörtént az új 
menetrend finomhangolása.

Az új buszmenetrend legfonto-
sabb, szeptember elejétől érvénybe 
lépő változása a 76-os vonalhoz 
kapcsolódik. Itt a reggeli és a dél-

utáni csúcsidőben is óránként négy 
járat lesz ősztől, ebből kettő 76Y jel-
zéssel közlekedik, a régi útvonalon, 
vagyis a Petőfi Sándor sugárúton 
– így teljesül a szentmihályiak ké-
rése és újra le-, és felszállhatnak a 
járatra a Szabadkai úti, a Vám téri, 
a Moszkvai körúti és a Földváry 
utcai megállóban.

A 77A jelzésű busz vonalát szom-
bat délelőttönként meghosszabbít-
ják, így a Baktó és Mars tér közötti 
járat a móravárosi bevásárlóköz-
pontig megy.

A 84-es, a 90-es és a 90F-es bu-
szok három perccel később fognak 
indulni, így a Csillag térnél kényel-
mesebben tudnak majd átszállni 
ezekre a járatokra a petőfitelepiek. 

Fejlesztések Szegeden

GIMNÁZIUMBÓL  
„A”-KATEGÓRIÁS IRODAHÁZ

Botka László kiemelte, folya-
matosan emelkedik az érdeklő-
dés Szeged iránt, egyre több cég 

kíván letelepedni a városban. Két 
vezető ágazat van, amely az elmúlt 
években több száz munkahelyet 
hozott létre a városban. Az egyik 

a szoftverfejlesztő cégek, amelyek 
több mint 2500 munkahelyet lé-
tesítettek itt. Emellett több nagy 
magyar, illetve nemzetközi cég 

döntött úgy, hogy a városba tele-
píti szolgáltatóközpontját, eddig 
800 állást teremtve. Először ezek 
a központok call centerek voltak, 
de az utóbbi időben megjelentek 
a pénzügyi kiszolgáló egységek 
is. Számukra elengedhetetlen egy 
megfelelő színvonalú, „A” kate-
góriás irodaház, amely ki tudja 
szolgálni igényeiket.

„Közel 10 éve állunk kapcso-
latban a Futureal-lal. Ez alatt az 
idő alatt vállalatunk a sokszoro-
sára nőtt. A Futureal rugalmas és 

professzionális partnerünk volt 
a növekedésben, maximálisan ki 
tudta szolgálni igényeinket, me-
lyek, tekintve, hogy az IT szek-
torban működünk, viszonylag 
speciálisak. Napjainkban több 
mint ezer munkatársunk dolgo-
zik a lehető legjobban igényeikre 
szabott körülmények között Bu-
dapesten. Mikor szegedi fejlesztő 
központunk bővítése szóba ke-
rült, nem volt kérdés, hogy ehhez 
is a Futurealt fogjuk segítségül 
hívni.” – mondta el Vinkó Bence 

az EPAM Systems Kft. ügyvezető 
igazgatója. 

A cég vezetője elmondta 2008-
ben egy 200 négyzetméteres iro-
dában 20 fővel nyitották meg 
irodájukat Szegeden. Ma már 
több mint 300-an dolgoznak 
4000 nég yzetméteren. A z új 
irodaház nagyban hozzájárul 
majd a cég további fejlesztése-
ihez a városban.

A tervek szerint az irodaház 
első ütemének átadása 2017 má-
jusában lesz majd.

 Folytatás az 1. oldalról

 Folytatás az 1. oldalról

Közlekedés

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

APRÓ VÁLTOZÁSOK A VILL AMOSOKNÁL
Finomítják a villamos menetrendet is, több helyen összhangba 

hozzák azt az autóbuszokéval. Változás az is, hogy tanévben, napköz-
ben kicsit ritkábban közlekedik majd a 4-es, a 3-3F-es. A 2-es viszont 
a reggeli csúcsidőben sűrűbben jár, a követési idő 5 percre csökken.

 Folytatás az 1. oldalról
A hatmilliárd forintos beruházás-
hoz az uniós támogatáson fölül 
hiányzó hárommilliárd forintot a 
projektcég vette fel, de arra kész-
fizetői kezességet a magánbefek-
tető Hunguest Hotels Zrt. vállalt. 
A vállalkozás állta a veszteséges 
működéssel összefüggésben fel-

merült költségeket is, így pótlólag 
mintegy hárommilliárd forintot 
fizetett be.

Az ügyészség szerint a felje-
lentés figyelmen kívül hagyta a 
cég éves, több száz millió forintos 
veszteségét, a kisebbségi tulajdo-
nos által vállalt pluszgaranciákat 
és kötelezettségeket, valamint azt 

is, hogy az önkormányzat részéről 
a beruházás semmilyen pénzügyi 
hozzájárulást nem igényelt. A ha-
tóság emlékeztetett, az önkor-
mányzati üzletrész értékesítése 
nyílt pályáztatással történt, de 
vevő nem jelentkezett. Emiatt az 
üzletrész értékesítése nem valósí-
tott meg bűncselekményt.

Közélet

SZABÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS 
A LIGETFÜRDŐ ÜGYÉBEN

AJÁNDÉKKONCERT

Kultúra

 Folytatás az 1. oldalról
A fesztivál hagyományosan a 

szegedieknek szeretne kedvez-
ni a komolyzenei programmal, 
amely közel másfél évtizede igen 
népszerű a város közönsége kör-
ében. A koncertre szóló ingyenes 
belépőket szinte pillanatok alatt 
elkapkodják az érdeklődők.

Az augusztus 17-i koncert mű-
sorát is úgy állították össze, hogy 

az mindenkihez szóljon: így két 
Csajkovszkij-mű és Rimszkij-
Korszakov egy darabja hangzott 
el a kétórás koncerten. A szege-
di szimfonikusokat Pál Tamás 
Liszt Ferenc-díjas karmester 
dirigálta.

Az est szólistája Bogányi Ger-
gely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész volt, aki Csaj-
kovszkij b-moll zongoraversenyét 

játszotta el zenekari kísérettel, 
a szimfonikusok e mellé válasz-
tották a komponista egy másik 
darabját, a Rómeó és Júlia nyitá-
nyát, illetve Rimszkij-Korszakov 
Spanyol capriccioját.

Az Ajándékkoncerten a zon-
goraművész ötletéből és közre-
működésével hét évig fejlesztett 
Bogányi-zongorát is megismer-
hette a szegedi közönség.
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Kitekintő – Kultúra

Kitekintő – Sport Fejlesztések Szegeden

A Zsombói Szabadtéri Színpa-
dot négy évvel ezelőtt hozta létre 
Hajdu Lajos, az akkor frissem 
megválasztott József Attila Közös-
ségi Ház és Könyvtár igazgatója. 
A kétezres évek elején összevont 
Szegedi Nemzeti Színház és Sza-
badtéri játékok egykori marketing 

igazgatója nem rejtette véka alá 
szándékait: a színházkultúra 
meghonosítása Zsombón és a kör-
nyező településeken élő emberek 
számára. Ennek a feladatnak a 
művészeti megvalósításához az 
egykori igazgatóját, Korognai 
Károlyt kérte fel. Három éven 

keresztül Zsombó szívében ta-
lálható fedett piactéren, évente 
négy előadást mutattak be. Víg-
játékok, musicalek, komédiák 
adtak felhőtlen kikapcsolódást 
az egyre gyarapodó közönség 
számára. Fellépett többek között 
Sasvári Sándor, Szilágyi Anna-
mária, Borovics Tamás, Gömöri 
Krisztián és még sokan mások. A 
harmadik évben 200-250 főt be-
fogadó nézőtér egyre kisebbnek 
bizonyult és Hajdu Lajos számára 
világossá vált, hogy nagyobbat 
kell lépni. Méghozzá jelentősen 
nagyobbat. Köszönhetően Gyuris 
Zsolt polgármester és a nagykö-
zség képviselőtestület vállalkozó 
kedvének és bátorságának, hoz-
zájárulásukat és támogatásukat 
adták egy olyan nyári eseményso-
rozat kivitelezésének, melyben a 
település lélekszámát meghaladó 
közönség befogadására alkal-
mas előadás sorozat szerepelt. 
Július hónapban négy előadással 
látták vendégül az ExperiDance 
produkciót, akik 15 évvel ezelőtt 
léptek fel a Dóm téren utoljára. A 
szervezők kifejezetten erre az ese-
ményre egy közel 1000 fős lelátót 
építettek, a legmodernebb hang 
és fénytechnikával és egy közel 
200 m2-es színpaddal. Felépítésre 

került az előadásonként érkező 
nézők befogadására alkalmas sát-
rak, kiszolgáló helységek, büfé 
sátrak és az ExperiDance produk-
ció számára az öltözők, smink és 
fodrász sátrak. Mindezek Zsombó 
központjában lévő Zetkó József 
Sportközpont hatalmas árnyat 
adó nyárfákkal körülölelt zöld-
területén. Mind a négy előadás 
hatalmas siker volt és a szerve-
zők számára még a szerencse is 
kedvezett azzal, hogy csodálatos 
időjárás köszöntötte a nézőket. 
Egyedül az utolsó előadáson, az 
Omega - Gyöngyhajú lány bal-
ladájának bemutatóján – mely 
szabadtéri színpadon először 
Zsombón került bemutatásra az 
országban – eredt el jobban, de 

csak 6 percig. A közönség leg-
nagyobb örömére, az Ezüst eső 
című szám alatt. 

Ezzel a nem mindennapi él-
ménysorozattal nem ért véget 
a Zsombói Szabadtéri Színpad 
műsorfolyama. Hajdu Lajos ötlete 
nyomán Korognai Károly egy ze-
nés, színes történetet álmodott és 
írt meg a zsombói Rózsa Sándor 
csárda elé. Így került bemutatásra 
augusztusban két alkalommal 
is a Rózsa Sándor Legenda című 
zenés betyárjáték, Oszter Sándor, 
Oszter Alexandra és Sarádi Zsolt 
főszereplésével. A szervezők itt is 
kitettek magukért. A felújítás alatt 
lévő épületet teljesen átalakítot-
ták színházi háttérnek, a színpad 
maga a csárda előtti tér volt és egy 

620 fő befogadására alkalmas 
tribün került felépítésre. Ez utób-
bira igazán szükség volt, hiszen 
mindkét előadásra minden jegy 
elkelt a bemutató előtt egy héttel. 

Zsombóra, ezért a hat színházi 
produkcióért közel 3000 néző 
látogatott el más településekről 
és 1200 helyi lakos döntött úgy, 
hogy ha már egyszer eljönnek 
a falujukba a komédiások, hát 
akkor ők megtekintik a produk-
ciójukat. Egy ilyen helyi nyugdíjas 
lakos, aki szinte mindegyik elő-
adást megnézte, a Rózsa Sándor 
Legenda előadást követően ke-
zet szorított Oszter Sándorral és 
kedvesen ennyit mondott: „egy 
angyal szállt el Zsombó felett idén 
nyáron művész úr”!

„Nem nászútra jöttök!” – ezzel a 
felkiáltással kezdődik II. Sándor-
falvi Country Terep Félmaraton 
honlapja, és ebből már sejteni 
lehet, nem akármilyen versenyre 
készülnek a városlakók. Október 
22-én ugyanis futókkal népesül 
be Sándorfalva környéke: a he-
lyi futókör második alkalommal 
rendezi meg a versenyt a település 
körül. Nagy Melinda Nóra, a Buda-
pest Sportiroda sándorfalvi futó-
nagykövete, az esemény egyik fő 
szervezője elmondta, három távon 
lehet indulni a szombati versenyen:

– Gyermekeknek szervezünk 
egy két kilométeres távot, a fel-
nőttek pedig kilenc és huszonegy 
kilométeren állhatnak rajthoz. A 
kicsiknek ingyenes a verseny, a 
felnőtteknek nevezési díjat kell 

fizetni, a helyszínen 4500, illetve 
5000 forintot, de aki előzetesen 
nevez és befizeti a nevezési dí-
jat, az kedvezményt kap. Az ezzel 
kapcsolatos részleteket mindenki 
megtalálja a w w w.sandorfalva-
felmaraton.hu weboldalon, vala-
mint a verseny Facebook-oldalán 
– mondta Nagy Melinda Nóra. A táv 
jelentős részét terepen jelölik ki, a 
pontos útvonalat most egyeztetik 
az erdőgazdasággal, a honvéd-
séggel. A rajt és a cél is a Nádastó 
Szabadidőparkban lesz, az biztos, 
hogy az atkai holtágig a hosszabb 
távon elfutnak a versenyzők. – Ta-
valy százötven nevező volt, bízunk 
benne, idén még többen lesznek. 
Csak egyéni versenyt hirdetünk, 
csapatverseny, váltófutás nem lesz 
– jegyezte meg a futónagykövet.

Hog y menny iben más eg y 
terepfutás, mint egy városi, asz-
faltos verseny? Teljesen. Sokkal 
nehezebb a futás – az izomzat-
nak. Az ízületek imádják, hogy 
a futó a földön „használja” őket. 
Nagy Melinda Nóra azt mondja, a 
hosszabb, huszonegy kilométeres 
táv körülbelül annyira megterhelő, 
mintha városban, aszfalton egy 
harmadával többet, huszonnyolc 
kilométert futna az induló. – Fej-
ben is fárasztóbb, sokkal jobban 
oda kell figyelni, hova és hogyan 
lép a futó. Nem is indulhat akárki. 
Tapasztalt, rutinos futókat várunk. 
Felkészületlenül senkinek nem 
javasoljuk az indulást – tette hozzá 
Nagy Melinda Nóra.

Senki nem megy haza üres kéz-
zel, valamennyi induló befutóér-
met kap, az első három helyezett 
pedig hag yományosan arany- 
ezüst- és bronzérmet is átvehet a 
szervezőktől.

Az épületek elhasználódá-
sával szinte minden óvodában 
ugyanazok a problémák jelent-
keznek. Idén nyáron elektromos 

hálózatokat, vizesblokkokat, tá-
lalókonyhákat, belső helyiségek 
padlóburkolatait, tetőket, nyílás-
zárókat cseréltek, korszerűsítet-

tek – mondta el a szeged.hu-nak 
Bartáné Tóth Mária, az Óvodák 
Igazgatóságának vezetője. 

A legnagyobb munkát a Tol-
di utcai óvodában végezték el. 
Itt megújult egyebek között az 
elektromos hálózat és a konyha. A 
Bérkert utcai óvodában kicserél-
ték a csoportszobák elöregedett 
linóleumát, korszerűsítették a 
mosdót és új kazánt is kapott az 
intézmény. 

A fölújítások ideje alatt az 
érintett óvodák néhány hétre 
bezártak, a gyerekeket átmene-
tileg másik intézmény fogadta. Az 
önkormányzat jövő nyáron uniós 
források segítségével szeretné 
folytatni a korszerűsítéseket.

ZSOMBÓ BEÍRTA MAGÁT A SZABADTÉRI SZÍNHÁZ ÉLVONALÁBA

TEREPFUTÁSRA KÉSZÜL
SÁNDORFALVA

ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL 
MEGÚJULÓ ÓVODÁK SZEGEDEN

Másodszor rendezik meg a félmaratoni futóversenyt 
Sándorfalva körül. A Nádastótól indulnak, oda is érkeznek 
a résztvevők.

Idén is jelentős forrásokat mozgósított a szegedi önkormányzat az általa fönntartott 
intézmények fejlesztésére. A szegedi óvodákban fölújításra, karbantartásra ezúttal 
mintegy 190 millió forintot fordítottak félszáz helyszínen. A nyár elején elkezdett 
munkákat augusztus végéig fejezik be. 
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Fejlesztések Szegeden

Kitekintő Közlekedés

BELVÁROSI HÍD FELÚJÍTÁSA
Évek óta folyamatos felújítá-

sokkal igyekszik az önkormány-
zat megfelelő állapotban tartani 
az Újszegedet Szegeddel össze-
kötő Belvárosi hidat. Az 1948-ban 
átadott folyami átkelőre minden 
évben – anyagi erejének meg-
felelően – költ a város. Tavaly 
50 millió forintból a hídfeljárók 
burkolata újult meg, az idén a híd 

mindkét gyalogjárdáját tették 
rendbe a szakemberek.

A július első napjaiban kezdő-
dött munkálatok során 60 millió 
forintból többek között a megko-
pott, elhasználódott járdaszéle-
ket, járdákat, lépcsőket javították 
ki. Ellenőrizték és felújították a 
hídszerkezet vasbeton elemeit, 
kicserélték a meghibásodott moz-

góalkatrészeket és gondoskodtak 
a korrózióvédelemről is.

A híd folyamatos rekonstrukci-
óját évek óta a nyári iskolaszünet 
idejére időzítik. Ekkor a legkisebb 
ugyanis a forgalom az átkelőn. 
Most a kerékpárutat, valamint a 
gyalogjárdát érintették a mun-
kálatok, így a gépjárműforgalmat 
nem kellett elterelni. A munkála-
tokkal augusztus közepéig végez-
tek a szakemberek, így a Szegedi 
Ifjúsági Napok idején a felújítás 
már nem zavarta a forgalmat a 
hídon.  

Az eddig munkálatok a teljes 
felújítási terv harmadát képezték, 
a neheze azonban még ezután 

következik. A következő munká-
latok már a forgalmat nem fogják 
akadályozni, mivel a híd alatt, 
illetve a híd belső szerkezetében 
fognak folyni.

A legnagyobb feladatot az je-
lenti majd, hogy az egész hidat 
és rajta, valamint a benne futó 
vezetékeket is meg kell majd 
emelni. Erre az elhasználódott 

hídelemek cseréjéhez, illetve ja-
vításához van szükség. A munka 
csak néhány órát vesz majd igény-
be, de nagyon alaposan kell majd 
előkészíteni.

Ebben az évben Dóc számára 
számos pályázatban való részvé-
telre nyílt lehetőség a gyermekel-
látási szolgáltatások és szociális 
alapszolgáltatások bővítése és 
fejlesztése területen. 

A pályázatokon való sikeres 
részvétel esetén az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek meg-
újítására nyílna lehetőség.  Közös-
ségi célra hasznosíthatnánk egy 
régóta üresen álló önkormányzati 
épületrészt, melyben helyet kap-
na egy családsegítő és gyermek-
jóléti szolgáltató központ. A köz-
pont kialakításával a jelenleginél 
megfelelőbb, korszerűen felújított 
helyet tudnánk biztosítani a te-
rületi családsegítő, gyermekjóléti 
feladatok ellátásához. A felújí-
tás keretében sor kerül a régóta 
üresen álló önkormányzati épü-
letrész energetikai fejlesztésére, 
akadálymentesítésére. 

A település óvodájának felújí-
tására benyújtott pályázataink 
sikeres elbírálása esetén az in-
tézménynek 1976 óta helyet adó 
épület megújítására kerülhet sor, 
melynek keretében az elavult 
burkolatok, bútorzatok meg-
újítása, energetikai fejlesztése, 
akadálymentesítése valósulhat 
meg. – mondta el Tóth Margit 
polgármester.

A Csongrád Megyei Önkor-
mányzat által benyújtott Sze-
gedet Ópusztaszerrel összekötő 
kerékpárút kialakítására szóló 
pályázatban konzorciumi tagként 
vesz részt a település, mivel a ke-
rékpárút 3,8 km szakaszon átha-
lad Dóc közigazgatási területén.

Az önkormányzata a koráb-
bi évekhez hasonlóan idén is a 
nyári diákmunka programhoz 
csatlakozva július és augusztus 
hónapban foglalkoztatott tanu-
lókat. A programban résztvevők 
a fából készült kültéri eszközök 
karbantartását, festését végez-
ték el a közcélú játszótéren, va-
lamint a sportpálya és óvoda 
területén.

Tóth Margit polgármester el-
mondta, a Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark Program 
keretében pályázatot nyújtot-
tak be augusztusban, melynek 
keretében a település – pozitív 
elbírálás esetén – egy 5 elemből 
álló 40 m2-es, gumi talajburko-
latú sportparkkal gazdagodik. 
A program célja az egészséges, 
sportos életmódra való nevelés 
támogatása. A sportpark hasz-
nálata napszaktól függetlenül a 
falu lakossága részére ingyenesen 
lesz elérhető.

A már elkészült vagy még fel-
újítandók között van elhaszná-
lódott belvárosi úttest és baktói, 
petőfitelepi, móravárosi, valamint 
rókusi és újszegedi utca is. Az 
utcák részleges, illetve néhol 
teljes felújítását vállalja idén az 
önkormányzat.

Figyelembe véve a lakosság, 
az egyéni képviselők, a város-
üzemeltetési iroda, valamint a 
Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. javaslatait, már ko-
rábban egy listát állítottak össze a 
felújításra szoruló területekről. A 
városüzemeltetési bizottság dön-
tése alapján az első ütemben 110 
millió forintért 11, a másodikban 8 
szegedi utca részleges vagy teljes 
felújítását végzi el a város az idén. 

A tavalyi keretnél, amit erre a 
célra lehetett költeni, így is 180 
millió forinttal többet használhat 
fel a város az idén. 

A felújításra kijelölt utcák kö-
zött olyanok is vannak, amelyeket 
igen nagy forgalom terhel, ezért 
használódtak el az utak. Ilyen pél-
dául a Vár és a Deák Ferenc utca 
egy része is, valamint a Csongrádi 

sugárút belvárosi szakasza, ahol 
az aszfaltréteg cseréjét az elmúlt 
hetekben már el is végezték.

Ezen kívül a Lechner téren, a 
Szélső soron, a Hegyközség utcán, 
a Siha közben, a Kecskeméti utca 
teljes hosszában, valamint a Szél 
és a Sarló utcán végeztek munká-
latokat a szakemberek. Ott, ahol a 
tömegközlekedés zavartalansága 
indokolta, éjszakai műszakban 
készült el a felújítás.

Felújításra vár még a Nádas 
utca, ahol először a csapadék-
víz-elvezető rendszert építik ki, 
majd előreláthatólag a nyár végén 
történik meg az aszfaltozás.

Az önkormányzat illetékes bi-
zottsága június végén döntött az 
útfelújítások második üteméről is. 
A tervek szerint ebbe a következő 
utcák útburkolatának felújítása 
tartozik: Gőz utca, Hont Ferenc 
utca 2-8. számnál található szer-
vizút, Hont Ferenc utca 13. számú 
szervizút, Lomnici utca 25-29., 
Répás utca, Pihenő utca, Zsom-
bolyai utca, Deák Ferenc utca.

Útburkolat felújításához az 
alábbi utcák esetében készülnek 
még kivitelezési tervek: Teme-
tő utca, Vág utca, Bártfai utca, 
Melinda utca, Jász utca, Forrai 
utca, Zádori utca, Pitypang utca, 
Feketesas utca, Kígyó utca, Kiss 
Menyhért utca. A szükséges köz-
beszerzési eljárás lefolytatásának 
határideje október elseje.

A kisebb jav ítási-kát y úzási 
munkálatok ezektől függetlenül fo-
lyamatosan folynak a város útjain.

TAVALY A HÍDFELJÁRÓK VOLTAK SORON
Tavaly az önkormányzat által biztosított 50 millió forintból újí-

totta fel a Belvárosi hidat a Hídtechnika Kft. Az átkelő Tisza fölötti 
részéhez nem nyúltak, de a feljárókon mindkét oldalon kicserélték a 
burkolatot. A szegedi oldalon 90, az újszegedin 250 méteres szakaszt 
tettek akkor rendbe. A helyreállítás során felmarták a régi burkolatot 
és újraaszfaltozták.

A PETŐFITELEPI PÉLDA
Petőfitelepen és Baktóban az elmúlt időben közel 30 helyen 

végeztek út vagy járdafelújítást. A kisebb munkák mellett a Hegy-

község utcát és az Alma utcát teljes szélességében leaszfaltozták. Az 

előbbi felújítását teljesen az önkormányzat útfelújítási programjából 

fedezték. Az Alma utca rekonstrukciója azonban egy érdekes és 

példamutató összefogásban valósulhatott meg, mert ott a közel 5 és 

fél millió forint értékű kivitelezés forrásának felét a lakosok adták 

össze, a másik felét az önkormányzat és a képviselői alap biztosította.

A szegedi önkormányzat idei költségvetésében a koráb-
biaknál nagyobb összeget, 380 millió forintot biztosít 
az út és járdahálózat rekonstrukciójára. A tervek szerint 
több ütemben zajlik a felújítás.

„DÓC 
SZÉPÜL, ÉPÜL…”

FOLYAMATOSAN ÚJULNAK MEG 
A SZEGEDI UTCÁK BURKOLATAI

Az idén a gyalogjárdák újultak 
meg a Baelvárosi hídon
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Fejlesztések Szegeden Kitekintő

A SZÍNHÁZBARÁTOKAT SZÍNES
ÉVAD VÁRJA SZEGEDEN

TARHONYAÜNNEP TÁPÉN

Az évad szeptember 23-án Ben 
Jonson Volpone című komédiájá-
val indul a Kisszínházban. A dara-
bot Csiszár Imre állítja színpadra. 
A következő prózai premier Hubay 
Miklós három egyfelvonásosából 
készült Néró című színmű lesz, 
amelyet Léner András rendez. 
A darabot stúdiószínházi pro-
dukcióként állítják színpadra és 

a nagyszínházi balett-terem ad 
majd otthont az előadásnak. 

Erkel Ferenc Bánk bánját az 
aradi vértanúk emléknapjához 
kapcsolódva október 6-án játsz-
szák először a Nagyszínházban. 
Galgóczy Judit rendezése a zene-
szerző által utoljára jóváhagyott 
változathoz nyúl vissza. Október 
21-én mutatják be Carlo Collodi 

Pinokkió című mesejátékát Hollós 
Gábor rendezésében. November 
elejétől lesz látható Ibsen A nép 
ellensége című színműve. Bodo-
lay Géza rendező Kunos László 
magyar szövegét alapul véve egy 
német előadás alapján átalakítot-
ta át a művet.

Juronics Tamás rendezésében 
és koreográfiájával június 8-án 

a Margitszigeten mutatták be 
Andrew Lloyd Webber és Tim 
Rice Evita című musicaljét. Az 
ország jelenleg egyik legjobb 
musicalprodukciójának kőszín-
házi premierje november végén 
lesz, nagyzenekari kísérettel, a 
Szegedi Kortárs Balett és a szín-
ház tánckarának közreműkö-
désével.

December 9-én mutatják be a 
Bulgakov legjobb művének tartott 
Menekülés című drámát, amelyet 
a Szegeden már sok emlékezetes 
előadást színpadra állító Zsótér 
Sándor rendez. Januárban tű-
zi műsorra a színház Ermanno 
Wolf-Ferrari Sly című operáját. 
Az Erkel Színházban május 27-
én bemutatott, Shakespeare A 
makrancos hölgyének előjátékán 

alapuló darabot Göttinger Pál 
állította színpadra.

Főrendezőként Keszég László 
Ödön von Horváth Mesél a bécsi 
erdő című színművével mutatko-
zik be Szegeden 2017 januárjának 
végén. A gregori hagyományok-
hoz visszanyúlva február elején 
állítja színpadra Sándor János 
Donizetti Don Pasquale című víg-
operáját. A hónap végén mutat-
ják be Mozart Varázsfuvolájának 
Lackfi János gyermekek számára 
készített meseolvasatát Parázsfu-
volácska címmel Toronykőy Attila 
rendezésében.

Gábor Andor Dollárpapa című 
komédiája a legjobb magyar víg-
játékok egyike, Szegeden Horváth 
Péter rendezésében láthatja majd 
a közönség március elejétől. 

A drámatagozat premierjeinek 
sorát a legjobb mai magyar drá-
maírók közé tartozó Háy János 
– a jogosítványukat valamilyen 
szabálytalanság miatt elvesztők 
számára szervezett tanfolyamon 
játszódó – Utánképzés című szín-
művének ősbemutatója zárja. 

Az utolsó zenés bemutató áp-
rilis végén Gounod Faust című 
operája lesz Bodolay Géza ren-
dezésében.

A színház műsortervében sze-
repel a Szegedi Kortárs Balett két 
premierje is. Ősszel Enrico Morel-
li és Juronics Tamás egy-egy ko-
reográfiáját láthatja a közönség, 
februárban pedig a mindennapok 
visszásságaira fanyar humorral 
reflektáló Abszurdia című dara-
bot mutatják be.

Az apró szemű száraztészta a 
17-18. század óta van jelen hazánk-
ban. Perzsiából származik, bár az 
ottaniak másképpen készítették 
el, mint nálunk szokás. Az alföldi 
paraszti életmód szerves részévé 
vált, eleink sokféle ételt készí-
tettek belőle és napjainkban is 
számos recept összetevője.

Az idei fesztiválon 19 csapat fő-
zött a Heller Ödön Művelődési Ház 
udvarán a Tápéi Hagyományőrző 
Egyesület invitálására. A verseny-
zők a tarhonyát a szervezőktől 
kapták, a többi alapanyagot ma-
guknak biztosították. A csapatok 
igyekeztek megmutatni a tarho-
nya sokoldalúságát. A zsűri vé-
gül ezúttal is a három legjobban 
sikerült ételt jutalmazta, valamint 
átadtak egy különdíjat is.

A hagyományos gasztronómiai 
élmények mellett zenés produk-
ciók és szórakoztató programok 
várták az érdeklődőket.

Szabó Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője mindig 
örömmel vesz részt az ilyen ren-
dezvényeken. Mint elmondta 
Tápéra egy évben minimum két 
alkalommal biztosan ellátogat, 
a Falunapokra, valamint a Tar-
honyafesztiválra. Hozzátette, 
tarhonyát csak ilyenkor, Tápé 
eszik, mivel nagyon különlege-

sen készítik el, és jobbnál-jobb 
ételekkel találkozik.

A képviselő szerint az ilyen 
rendezvények nagyon fontosak 
egy-egy közösség életében. Ki-
emelte, Szegeden kora tavasztól 
késő őszig pezsgő kulturális élet-
tel várja az itt élőket, valamint a 
turistákat, a kicsiket, a nagyokat, 
a felnőtteket és a szépkorúakat. 
Ebbe beletartoznak a tipikus 
városrészi rendezvények, mint 
például a Tarhonyafesztivál. 
Hangsúlyozta az ilyen progra-
moknak a fő jelentősége a kö-
zösség összekovácsolása, építése.

Szabó Sándor hozzátette, azért 
is szeret ilyen rendezvényekre 
ellátogatni, mivel nagyon sok 
emberrel tud találkozni, akik 
megvitatják vele gondolataikat, 
elmondják véleményüket az ak-
tuális témákról. Egy képviselőnek 
pedig ezek fontos visszajelzések 
– mondta.

Olyasformán áll a dolog, aho-
gyan Tápé és Szeged esetében 
– ötlik föl bennem a párhuzam, 
miközben olvasgatom a zsákfalu 
történetét hírül adó, napszítta 
táblát. Hiába ő volt az ősibb, Tér-
várt csatolták Tiszaszigethez, a 
középkortól lakott települést a 
XIX. századi alapításhoz: a köz-
igazgatás logikája a nagyobbnak 
kedvez. Mert Térvár lélekszáma 
csakugyan alaposan megcsap-
pant a mögöttünk ál ló száz 
esztendőben: Trianon világvégi 
szerepre ítélte, Tito láncos kutyá-
inak morgása meg olyan tisztán 
áthallatszott a szögesdróton, hogy 
nem is engedtek idejönni senki 
fiát, hacsak pecsétes papírja nem 
volt róla, hogy idevalósi, de leg-
alábbis tisztességes dologban jár.

Manapság sem igen téved más 
erre, csak akinek földje, háza van 
a zsebkendőnyi parcellák, ka-
szálók, telepített erdőcskék vala-
melyikében. Pedig nem csak az 
elmúlt századok emléke, a Tér-
váriak semmibe illant dicsősége 
méltó a figyelemre. De a tájék! A 
Sziget felől kerekezőre pompás 
jegenyesor sátra borít hűs árnyat 
előzékenyen, maga a község meg 

úgy gubbaszt alig pár tucatnyi 
portájával az Isten tudja honnét 
idevetődött aprócska halmokon, 
hogy az ember szinte azt képzeli: 
a Balaton-felvidékre tévedt. Kép-
zelődésekre termett zug ez csaku-
gyan: eredeti, a haladás vadhaj-
tásaitól érintetlen falucska vagy 
inkább tanyaközpont békés, meg-
hitt zegzugokkal - csak csodálni 
lehet, hogy festők mindmostanáig 
nem érdeklődtek komolyabban 
iránta, lehetne belőle a Dél-Alföld 
Argenteuil-je. (Ahogyan Ferenczi 
Ferenc polgármestert ismerem, 
lesz itt még tennivalójuk az uniós 
források kútfőinek: egyik-másik 
lakatlan udvarházat az Úristen 
is művésztelepnek biggyesztette 

a vadulófélben lévő szilvásker-
tekbe.) Derekasan tartja magát a 
vakolata hullott iskola, málladozó 
falait kopott bádogkrisztus strá-
zsálja csöndben. Az udvari kúttól 
gyanakvó pillantás villan az ide-
tévedt idegenre, és visszafelé is 
érzem, a kiszolgált tanintézmény 
ablakszemei minden lépésemre 
figyelnek. Szemközt ódon temető: 
aprócska, de önérzetesen vallja a 
rög évszázados, nemesi hűségét. 
Tombol a nyár. Kadmiumsárgán, 
élettől dúsan hempergőznek a 
szalmabálák, mintha csak azt 
várnák, teremne végre valami 
új Don Quijote, aki diadalmas 
csatákra nyargalna regimentjük 
élén. Ám egyelőre csak a határ-
menti készültség ad hírt magáról 
mindjárt a tarló szélén: a Nyugat 
őrizetére rendelt osztag a rekkenő 
délidőben elvárható éberséggel 
szemez egy sereg gúnárral, akik 
valami polgárőri szabadcsapat 
büszkeségével feszítenek egy 
korhadt deszkákkal, likas ved-
rekkel megerősített, jelentékeny 
földkupacon. Térvár ismét végvár: 
a térkép szélére került. Pedig a 
térképen volna a helye.

A népdalban is megénekelt, régóta Szegedhez tartozó település számos dologról 
nevezetes. Például a0 gyékényről, mely még pár évtizede is jelentős bevételi forrása 
volt a helyieknek, valamint a tarhonyáról, melynek „tiszteletére” ismét fesztivált 
szerveztek a tápaiak. 

Minden eddiginél színesebb műsorkínálattal készül következő évadára a Szegedi 
Nemzeti Színház. Szeptember végétől összesen 16 új darabot – operát, mesejátékot, 
színművet, komédiát, musicalt és balettelőadást – mutatnak be. 

IDILL A TÉRKÉP SZÉLÉN
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Fesztivál

Fejlesztések a Kistérségben

– Minden eddiginél több fa-
ház épül idén a Dóm téren, aho-
va szeptember közepén öt napra 
több mint száz kiállító költözik. 
Közel ezer négyzetmétert foglal-
nak majd el a borászok, a ven-
déglátósok és a kézművesek, így 
több száz féle minőségi nedűből 
válogathatnak majd a fesztivál 
vendégei – mondta Németh Ist-
ván, a Szegedi Vásár és Piac Kft. 
ügyvezető igazgatója.

A kiváló borok mellett sajt, 
pálinka, kürtöskalács, lepény és 
számtalan egyéb ínyencség is 
kóstolható lesz. A finom ételek, 

italok mellett tucatnyi kulturális 
program is várja majd a térre ki-
látogatókat, közöttük koncertek, 
szakmai beszélgetések. 

– Az idei őszi bormustra is a 
szőlő- és borkultúrát állítja a kö-
zéppontba, ezért most először egy 
kiállítóházat állítunk fel, amely-
ben a bor és a művészetek kapcso-
latát igyekszünk majd bemutatni. 
Az idei rendezvényen olyan zenei 
és kulturális csemegékkel vár-
juk a látogatókat, mint a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar fellépése, a 
napi programokat záró Il Silencio 
Fúvós Quartett, de a bor ihlette 

versek és novellák is helyet kap-
nak a kulturális kínálatban.

Az idei Bor tér is nagyszabású 
szüreti felvonulással indul szept-
ember 14-én délután a Széchenyi 
térről. A szekerek, táncosok ze-
nészek és a borrendek a Kárász 
utcán és a Dugonics téren ke-

resztül vonulnak át a Dóm térre, 
ahol  a rendezvényt este szüreti 
bál nyitja meg.

A fesztivál színpadán pedig 
öt napon keresztül koncertek és 
egyéb zenei csemegék szórakoz-
tatják majd a közönséget. A helyi 
zenészek és a fiatal tehetségek 
mellett több ismert név is felbuk-
kan a fellépők között. Koncertezik 
zenekarával a Gőzerő együttes, 
itt lesz Szulák Andrea, Vastagh 
Csaba és fellép Gájer Bálint is. A 
mindig vidám hangulatot teremtő 
Vivat Bacchus pedig a magyar 
bordal pártatlanul fűszerezett 
világát hozza el a Dóm térre.

– A felejthetetlen hangulat egyik 
legfontosabb eleme maga a hely-
szín: a Dóm térnél, közepén Ma-
gyarország legnagyobb neoromán 
bazilikájával kívánni sem lehetne 
impozánsabb, egyben barátságo-
sabb helyet egy jóízű borozáshoz 
– mondta Németh István.

Pár éve bontották el Kübekháza 
impozáns főterén a rogyadozó, az 
idők folyamán életveszélyessé 
vált kultúrházat. Az önkormány-
zat pár évvel ezelőtt kacérkodott 
azzal a gondolattal, hogy meg-
tervezteti a falu új kultúrházát, 
azonban a tervekre félre tett 10 
millió forintját a költségvetési 
csőd elkerülése végett, folyó ki-
adásaikra kellett fordítaniuk. Ta-

lán sokan emlékeznek rá, ebben 
az esztendőben volt az, hogy az 
önkormányzat a kormánytól a ha-
vi nettó finanszírozás keretében 
mindössze - írd és mond - 3.478 
Ft-ot kapott.

- Úgy tudtuk átvészelni ezt a 
megalázó helyzetet, hogy a kul-
turház-projektünkre szánt kezdő 
10 millió Ft-ot be kellett áldozni a 
költségvetési egyensúly megtar-

tása érdekében. Nagyon fájt, hogy 
le kellett mondanunk egy olyan 
létesítményről, amely nélkülözhe-
tetlen egy falu számára - mondja 
a Molnár Róbert polgármester.

- Azóta sem történt semmi 
érdemleges változás.
- Sajnos nem. Nem látom a 

kormányzati szándékot arra, 
hogy a társadalmi kapcsolato-
kat, a kistelepülések felzárkó-

zását komolyan venné. Valljuk 
be, nyűg vagyunk mi kisfalvak a 
számukra. Összességében sokba 
kerülünk, és nem jelentünk sza-
vazó potenciált. Nem véletlenül 
hallani már most sokfelől olyat, 
hogy a 2018-as győzelem után, 
ha minden a régiben marad, a 
kistelepülési önkormányzatok 
teljes felszámolására kerül sor. 
Helyi önkormányzatok helyett 
majd lesz valamiféle kinevezett 
helytartó.

- Akkor kár bármit is tenni!
- Azért mi nem vagyunk olyan 

feladósak! Bár kultúrház építésre 
nézve emberileg nézve kevés az 
esélyünk, számtalan olyan prog-
ramot szerveztünk és szervezünk 

kultúrház nélkül is a faluban, 
amely megmozgatja az embere-
ket. Nincs olyan hét, hogy valami 
program ne lenne nálunk. Fon-
tosnak tartjuk, hogy az emberek 
találkozzanak egymással, beszél-
gessenek, cseréljék ki a gondola-
taikat, vitassák meg ügyes-bajos 
dolgaikat, és amennyire lehet, 
segítsük például azzal ehhez őket, 
hogy a különböző programok so-
rán teret biztosítunk ehhez és a 
kikapcsolódásukhoz.

- Ilyen tér a KübekGrund is... 
Mi is ez pontosan?
- Az elbontott kultúrház he-

lyét rendbe tettük, parkosítottuk, 
körbekerítettük és felhúztunk 
egy nagyon impozáns 280 m2-es 

rendezvénysátrat. Kiépítettük az 
infrastruktúrát, és ezzel egy úgy-
nevezett „kulturplatzot” hoztunk 
létre, amely sokféle rendezvény-
nek adhat teret késő őszig.

- Az van a bejárat fölé emelt 
boltívre írva, hogy „KübekG-
rund kulturplatz - amíg itt egy 
kultúr nem épül!”
- Nem véletlenül találtuk ki ezt 

a szlogent. Bár nagyon jól néz ki 
a főtéren ez a rendezvénysátor a 
szépen parkosított közegében, de 
igazából egy szép, modern kultúr-
ház felépítése az álmunk, amiről 
szívünk mélyén egy percre sem 
tettünk le. Azt hiszem, mi is itt 
Kübekházán is merünk „Nagyot 
álmodni!”

Az ország legkiválóbb bortermelői gyűlnek össze szept-
ember 14. és 18. között a Dóm téren. Immár hatodik 
alkalommal zárja idén a szegedi fesztiválnyarat a Bor 
tér. Szegeden, a borértők városában, a Fogadalmi temp-
lom árnyékában az idén már száz neves borász kínálja 
munkájának gyümölcseit. A gasztronómiai eseményen a 
borok mellé kitűnő muzsika és finom ételek is párosulnak. 

ŐSZI BORMUSTRA A FOGADALMI
TEMPLOM ÁRNYÉKÁBAN

GRUNDOT ÉPÍTETT A KULTÚRHÁZ 
HELYÉRE AZ ÖNKORMÁNYZAT

Rendezvény

SZEGED FELETT 
MUTATKOZNAK 
BE AZ ÉGI LOVAGOK

A háromnapos parádé sokszínű 
programjai között szerepelnek 
repülőgép ritkaságok, ejtőernyős, 
siklóernyős, sárkányrepülő, vitor-
lázó és repülő modell bemutatók. 
A nyitónapon, pénteken délután 
Szegeden még soha nem látott hő-
légballon látványshow érkezik a 
Bajai útra. Másnap Besenyei Péter 
műrepülő világbajnok látványos 
showja mellett az Olaszországból 
érkező Pioneer Team műrepülő 
kötelék bemutatóját is megcso-
dálhatjuk. 

A programban szerepelnek 
még a MI-2-es helikopter léleg-
zetelállító extrém mutatványai, 
valamint az ejtőernyősök for-
maugrás bemutatója és bungie 
jumping helikopterből. Ellátogat 
Szegedre és légibemutatót tart 

egy L-29 Delfin típusú sugárhaj-
tású vadászrepülőgép is. 

Vasárnap több kategóriában is 
drón versenyeket rendeznek, lesz 
drón simogató sátor, a kifutópályán 
pedig sportprogramokkal és vetél-
kedőkkel várják az érdeklődőket.

A három nap alatt lehetőség 
lesz arra is, hogy egy sétarepülés 
keretében bárki kedvezményesen 
megcsodálhassa városunkat ma-
dártávlatból, de az érdeklődők 
megismerkedhetnek azokkal a 
repülőgépekkel is, amelyekről a 
szegedi szúnyogokat irtják, egy 
helyen ugyanis ennyi mezőgaz-
dasági repülőgép még nem volt 
térségben.

A gyerekeket pedig mindhárom 
napon vidám kísérőprogramok 
szórakoztatják.

Kivételes látványban lehet része annak, aki kilátogat 
szeptember harmadik hétvégéjén a Szegedi Repülőnapok 
és Légiparádéra. A Bajai úton három nap alatt testközel-
ből lehet megcsodálni több tucat repülőgépet, lesznek 
drónok, ejtőrnyős bemutató és műrepülő kötelék. Eddig 
Szegeden még soha nem látott hőlégballon látványshow 
is érkezik a reptérre.
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Kitekintő

- Tiszasziget fekvése megóvta 
kétes világhírétől. Aki itt lépi 
át a határt, az Szegedig nem 
tud átkelni a Tiszán. A népván-
dorlás látszólag megkímélte a 
községet. De vajon hihetünk-e 
a mindennapok békés látvá-
nyának? – kérdezzük Ferenczi 
Ferenc polgármestert.
- Ha nem is abban a mértékben, 

mint a Tisza túlpartján fekvő te-
lepülések, de mi is jelentős szám-
ban találkoztunk határsértőkkel 
az elmúlt egy év során. Több csa-

láddal találkoztunk a körzetben, 
de bent a faluban is. A migrációs 
nyomás fokozódásával együtt 
szerencsére jelentősen megnőtt 
a határsávban a rend- illetve 
határvédelmi erők jelenléte is. 
Ennek leginkább talán az ember-
csempészek elriasztásában van 
óriási jelentősége. A kerítés teljes 
hosszában kiépült az elektromos 
hálózat, erre épül a hírek szerint 
a világítás és a kamerarendszer 
telepítése, továbbá szilárd burko-
latú út kiépítése is várható, ami 

az itteni talajviszonyok miatt 
nélkülözhetetlen a határőrizet 
mozgásának biztosítására a teljes 
határszakaszon. Ez utóbbi a ter-
mőföldek és a gazdasági földutak 
megóvása szempontjából is fontos 
előrelépés lenne.

- A falu belterületén szervezett 
vagy véletlenszerűen idetévedt 
migránsok jelentek meg? 
- Az a benyomásom, hogy a 

szerbiai embercsempészek csak 
a határig tudták biztosítani a mig-
ránsok útvonalát: akik átjutottak, 
nem rendelkeztek pontos isme-
retekkel, sem útitervvel. Szinte 
várták, hogy hatóság kezére ke-
rüljenek, és egyetlen bizalmuk 
az volt, hogy talán nem toloncol-
ják vissza őket. Ami tudomásom 
szerint alaptalan várakozásnak 
bizonyult, mert a törvényi előírá-
soknak szinte senki sem felelt meg 
közülük. Ugyanakkor el kell mon-
danunk, hogy a mi térségünkben 
komoly károkozást, bűncselek-
ményt mindeddig nem követtek 
el. Amikor az ember találkozik 
egy elcsigázott és ijedt hattagú 

családdal, az első reakciója nyil-
vánvalóan az együttérzés. Ugyan-
akkor tudomásul kell venni, hogy 
az ország törvényeit mindenkinek 
tiszteletben kell tartania, aki ide 
szándékozik jönni.

- Negyed évszázaddal a hatá-
rok leomlása után ismét drót-
kerítések emelkednek abban 
a térségben, ahol örvendetes 
lendületet vettek a határokon 
átívelő együttműködések. Árt 
ezeknek a migránsválság mi-
att bevezetett fokozott óva-
tosság?
- Véleményem szerint inkább 

növeli a biztonságérzetünket. 
Az, hogy a lakosság csak elvétve 
találkozik bevándorlókkal, nem 
a véletlen műve, hanem a fokozott 
rendőri jelenlétnek köszönhető. 
A határforgalom akadálytalan, 
ami pedig az együttműködéseket 
illeti, talán szerencsés fejleménye 
a helyzetnek, hogy még gyak-
rabban találkozunk és egyez-
tetünk szerbiai partnereinkkel. 
Függetlenül a kormányszintű ál-
láspontoktól, itt, helyben nagyon 
hasonlóan ítéljük meg a helyzetet 
a szerb és a magyar oldalon.

- Az októberi referendumot 
megelőző kampányban mind-

két oldalon elvont számok han-
goznak el: szegednyi betele-
pítendő migránsról, Európát 
elözönlő milliókról hallunk. 
Egy határ menti kistelepülés 
mindennapi életére vetítve mi 
a tétje annak, miként szavaz 
Magyarország?
- Mindenképp nyomatékosí-

tanunk kell, hogy Brüsszelnek 
nincs joga eldönteni helyettünk, 
hogy kivel akarunk együtt élni és 
kivel nem. Ez a mi hazánk. Van 
önrendelkezési jogunk, és ezzel 

élnünk is kell. Magyarország 
az Európai Unió hasznos tagja 
akar lenni, és ha kívülről olyan 
döntéseket kényszerítenek ránk, 
amelyek erőteljesen megváltoz-
tatják a mi belső viszonyainkat, 
épp ettől a céltól kerülünk távo-
labb.   A történelem mutatott már 
nekünk néhány kvótát hívták 
töröknek, labancnak, hozott már 
nekünk megcsonkított országot 
vagy ideiglenesen nálunk állo-
másozó csapatokat, tehát van 
tapasztalatunk.

Babits verse nem alaptalanul ötlik az ember emlékezetébe most, amikor Magyarország 
újból a régi szerepben: Európa határait védi. Amivel nem a vendégjogot tagadja meg, 
csupán jogát védi a fennmaradáshoz. A jó gazda példáját követve „míg tavasz jőve, 
elesett /léckatonáid helyén élő orgona / hívja illattal a jövendő méheit.”

„A GAZDA BEKERÍTI HÁZÁT” 
- MIGRÁNSHELYZETRŐL A 
HATÁRSZÉLEN, NÉPSZAVAZÁS ELŐTT

Zöld sarok

EGY NAP A TUDÁSTÁRBAN
Nemrégiben az osztályunkkal 

egy igen érdekes múzeumban jár-
tunk az egyetem pedagógusképző 
karán, a Boldogasszony sugárúton. 
Nem is sejtettük, hogy olyan mú-
zeumok is léteznek, ahol nincs ki-
írva lépten-nyomon, hogy mit nem 

szabad tennünk. Természetesen itt 
sem nyúlhatunk mindenhez, de 
a foglalkozásokon, vagy a tárlat-
vezetések alkalmával nagyon sok 
kiállított anyagot megnézhetünk 
közelről. Életemben nem láttam 
még elefánt fogat, arról pedig ál-

modni sem mertem, hogy a ke-
zembe tarthatom a hatalmas, több 
kilós rágófogat. Tanultunk a cápa 
különleges testfelépítéséről is, de 
a könyvünkben csak olvastunk 
bőrének érdességéről, itt meg is ta-
pinthattuk azt. Emellett megtudtuk 

azt is, milyen előnyt jelent ez a cá-
pának. Nagyon sok érdekes állatot 
láthatunk a kiállítótermekben, köz-
tük a legparányibbakat, vagy akár 
a legmérgezőbbeket is. Százévesnél 
is régebbi metszeteken tekinthet-
tük meg egy légy szájszervét, s a 

pillangók szárnyán az apró pikke-
lyek is szuperül látszódtak. Sosem 
tudtam, hogy a baglyok szárnyán, 
a tollakon „hangtompítót” találni. 
A Tudástár egyik vitrinéből előke-
rült szárnyon tökéletesen látható 
mindez. Igazán szerencsések vol-
tunk, mert az udvari platánfákon 
megláthattuk az ott költő erdei fü-
lesbaglyokat is, amelyeknek azóta 
már a fiókái is előjöttek. Sajnos arra 
most nem volt időnk, hogy kísérle-
tezzünk, pedig nagyon jó lett volna. 
Az egyik kiállítótérben szinte csak 
fizikai kísérleteket lehet elvégezni, 
a másik laboratóriumban pedig 
a kémia boszorkánykonyhájába 
nyerhetünk bepillantást. Talán 
majd a Múzeumok éjszakáján, 
vagy júliusban a Tudástári Nyári 

Táborban lesz lehetőségem rá, mert 
ki nem hagynám! Itt nem csak a 
kiállítótermekben és az udvaron 
lesznek foglalkozások, hanem két 
napot terepen töltünk el, ahol igazi 
természetbúvárrá válhatunk egy 
rövid időre.

Külön tetszett, hogy egy külön 
bemutató az Év élőlényeiről szól. 
Egy helyen nézhetjük meg a harist, 
számos hazai denevérünket, a ha-
lak doktorát, a compót. De helyet 
kapott a kamilla is, mert az lett az 
Év gyógynövénye ebben az évben.

Remélem, minél többen ráta-
lálnak az Interaktív Természetis-
mereti Tudástárra, s lesz alkalmuk 
végigjárni, s megtapasztalni azt 
a sok csodát, amit a mi kis osztá-
lyunk is láthatott!
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A templom ékessége, a harang 
tavaly decemberben kezdett fal-
sul szólni. Amikor levették, még 
bíztak abban, hogy meg lehet ja-
vítani a megrepedt részeket, de 
erre már nem volt lehetőség, újat 
kellett öntetni. Illetve csak kellett 
volna, hiszen erre akkor nem volt 
pénz. Az új harang egy széleskö-
rű összefogásnak köszönhetően 
érkezett meg augusztus elején 
Tápéra.

Száva Szabolcs, a plébánia 
kormányzója elmondta, tavaly 
decemberben vette észre, amikor 
szentmisére érkezett Tápéra, hogy 
falsul szól a harang. Kiderült, 

hogy elrepedt. A több száz éves 
harangot javítani nem lehetett, 
így újat kellett öntetni. A munkát 
hazánk legismertebb harangön-
tője, az Őrbottyánban dolgozó 
Gombos Miklós vállalta. A 325 
kilogrammos, bronz „alkotást” 
pedig önkormányzati támogatás 
mellett a helyiek fizették ki.

Szécsényi Ferencné, önkor-
mányzati képviselő elmondta, 
amikor tavaly kiderült, hogy a ha-
rang megrepedt, mindenki egy-
ként állt az ügy mellé és segített, 
sőt, Botka László polgármester 
is félmillió forintos támogatást 
nyújtott.

Az új harang öntéséhez szük-
séges pénzt tehát adományokból 
gyűjtötte össze a helyi plébánia. Vé-
gül több, mint három millió forint 
gyűlt össze, mert az öntésen kívül 
a szállítás és a harang toronyba 
emelése is jelentős költséggel járt.

A régi hagyomány szerint a he-
lyiek fogadták, majd kísérték el a 
templomig az új harangot, ami a 
tápéiak szerint a szeretet jelképe.

A harangot augusztus 14-én 
vasárnap szentelte fel Gyulay 
Endre püspök. A helyére, vagyis 
a toronyba, augusztus 20-a után 
emelték fel, míg a régit kiállítják 
majd a templomban.

Szeged

Sport

Szeged Egyház

ÚJRA TŰZIFÁVAL SEGÍT 
AZ ÖNKORMÁNYZAT

RIÓ 2016

NYÁRON IS KAPNAK EBÉDET A 
RÁSZORULÓ GYEREKEK SZEGEDEN

ÚJRA SZÓL A HARANG TÁPÉN 

A nyár lassan véget ér. A nappa-
lok rövidülnek, az éjszakák pedig 
egyre hosszabbak és hűvösebbek 
lesznek, ezért itt az ideje a téli 
tüzelő beszerzésének. A tűzifa 
megvásárlása egyre több család-
nak okoz problémát nemcsak az 
ország keleti régiójában, de bi-
zony a dél-alföldön is. A szegediek 
azonban ezúttal is számíthatnak 
az önkormányzat segítségére.

Ráadásul a tavalyi nagy ér-
deklődést követően jelentősen 

nőtt a kedvezményezettek köre. 
A Foglalkoztatási, Szociális és 
Sportbizottság legutóbbi ülésén 
egyhangúlag fogadta el a javasla-
tot, mely szerint 2016-ban három 
és fél millió forinttal többet, ösz-
szesen tizenhárom millió forintot 
fordítanak erre a célra.

A döntésnek köszönhetően így 
ötven családdal több, összesen 
350 háztartás veheti majd át az 
önkormányzat által felajánlott 
egy köbméter tűzifát. A rászo-

rulóknak az ősz beköszöntével 
házhoz viszik az adományt, a 
hasított tüzelőt.

Szolidárisnak kell lennünk 
a rászorulókkal és figyelnünk 
kell azokra az emberekre, akik 
a téli időszakban nehezen tud-
ják megoldani otthonaik fűté-
sét- fogalmazott Joób Márton a 
döntés indoklásakor. A bizottság 
elnöke hangsúlyozta, hogy az 
ilyen jellegű segítség az egyik 
leghatékonyabb módja a rászo-

rulók támogatásának a fűtész-
szezonban. 

Tűzifát az kaphat, aki benyújtja 
ezzel kapcsolatos igényét az ön-
kormányzatnál. A pályázati űrla-
pot augusztus 31-ig kell leadni. A 

bizottság a kérelmeket szeptem-
berben bírálja el, az adományok 
már az ősz elején megérkezhet-
nek a háztartásokba-tette hozzá.

Tavaly, amikor kilenc és fél-
millió forint értékben osztottak 

ki tűzifát, a 450 jelentkező közül 
300 háztartás jutott hozzá a tá-
mogatáshoz. Idén ez az összeg 13 
millió forintra bővül, így félszáz 
családdal több jut az önkormány-
zat által biztosított téli tüzelőhöz. 

A Magyar Paralimpiai Bizottság 
által jóváhagyott magyar csapatot 
11 sportágban 39 versenyző alkot-
ja Rio de Janeiróban. Ez a létszám 
hattal több, mint a négy év vel 
ezelőtti, londoni paralimpián.

Térségünkből elsőként az ATSK 
Szeged para-asztaliteniszezője, 
Major Endre szerzett k vótát 
a dél-amerikai játékokra. A 47 

éves sportoló első paralimpiájára 
készül, ráadásul ő lesz a magyar 
csapat egyetlen kerekesszékes 
pingpongosa Rióban.

Az SZVSE szegedi testvérpárja, 
Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett 
paraatléták már rutinos verseny-
zők: ők második paralimpiájukra 
készülnek. 2012-ben, Londonban 
Ilona bronzérmet szerzett, Ber-

nadett pedig negyedik lett 1500 
méteren, S9-es kategóriában.

Nem volt ilyen szerencsés a sze-
gedi bocsapáros, amely kiharcol-
ta ugyan a riói indulás jogát, de 
mégsem utazhat. Béres Dezső és 
Hegedűs László önhibáján kívül 
marad le a riói paralimpiáról. 

A szegedi páros a világranglista 
alapján kvótát szerzett, ám mivel 
nincs nő a csapatban, nem felel-
nek meg egy 2014-es szabálynak. 
A Magyar Paralimpiai Bizottság 
márciusban próbált ugyan egy női 
sportolót bevizsgáltatni, ám nem 
járt eredménnyel. Így az érem-
esélyes szegedi páros végül nem 
utazhat Rióba. A BC4-es kategó-
riában versenyző Béres Dezső 
pedig 2004-ben már szerzett egy 
paralimpiai bronzot. 

A nyári szünetben sem marad-
tak meleg étel nélkül a rászoruló 
gyermekek, Szegeden legalábbis 
biztosan nem. Habár a kormány 
csupán fejenként négyszáz forint-
tal járul hozzá a hátrányos hely-
zetűek étkeztetéséhez, a város az 
összesen 18 millió forintba kerülő 
ellátásból tíz millió forintot vállalt 
fel. Az önkormányzati döntésnek 
köszönhetően így kétszer annyi 
rászoruló gyermek étkezhetett 
ingyenesen Szegeden a nyári szü-
netben, mint amennyit az állam 
finanszírozott. 

Habár a kormány csak tavaly 
tette kötelezővé a díjmentes ét-
keztetés biztosítását, a szegedi 
önkormányzat már évek óta élt 
a lehetőséggel és támogatta a rá-
szoruló családokat, hogy egyetlen 
gyermek se éhezzen és maradjon 
főtt étel nélkül a több mint két 
hónapos vakációk alatt.

Novkov Veszelinka, a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Közszol-
gáltatási Irodájának vezetője 
elmondta, az önkormányzat na-

gyobb - középiskolás - adagokat 
rendelt a Sulihost-tól. Ennek a 
plusz költsége ugyan adagonként 
száz forint volt, de így a családok 
több ételt kaphattak. Erre azért 
volt szükség, mert az önkormány-
zat tapasztalata szerint az ebéden 
gyakran osztozik a család, egy 
adagból többen is kénytelenek 
jól lakni. Ezért van az, hogy a leg-
többen nem helyben fogyasztják 
el az ételt, hanem hazaviszik-
tette hozzá. Novkov Veszelinka 
kiemelte, minden rendszeres 
g yermek védelmi kedvez-
ményben részesülőnek 
adtak ingyen ebédet, de 

nem csak nekik, hanem a hát-
rányos helyzetűeknek is, így a 
létszám duplája annak, amit a 
kormány elgondolt.

A csaknem 1700 rászoruló 
közül 740-en igényeltek ingyen 
ebédet idén nyáron. Így mindenki 
kapott ellátást, aki kért. Újdon-
ság volt a diétás étkeztetés, ami 
ugyan drágább, de egyre több 
az olyan gyermek, akinek erre 
van szüksége, ezért idén nyáron 
már ennek biztosítását is lehetővé 
tette az önkormányzat. 

Térségünket hárman képviselik a paralimpián

Éppen csak kialudt az olimpiai láng Rióban, a brazil nagy-
város máris a paralimpiai játékokra készül: szeptember 7. 
és 18. között először rendezi dél-amerikai ország a testi 
és értelmi fogyatékkal élők világversenyét. Szegedről 
hárman – Biacsi Bernadett és Ilona, valamint Major Endre 
– tagja a Rióba induló magyar csapatnak.

MAGYAR ÉRMEK
A magyarok eddig 126 érmet nyertek a paralimpiákon.
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