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Ratkai Imre: Kis ügyességgel lépcsőt is építhetünk az utunkba gördített kövekből

IDÉN HÁROM TELEPÜLÉS
CSATLAKOZOTT A

Baloldali akció
a rászorulókért

Ruhagyűjtési akcióval
segítik a rászorulókat a
szegedi önkormányzati
képviselők. Az MSZP és
a Societas közös kezdeményezése december közepéig tart. Addig több
helyszínen várják a fölöslegessé vált, de még jó
minőségű ruhákat, játékokat.

A Societas kezdeményezéséhez szeged valamennyi baloldali önkormányzati képviselője
csatlakozott - mondta el egyikük,
Mészáros Tamás. Mindnyájan a
saját körzetükben hirdetik meg a
gyűjtést. Az adományokat december elején, szintén a város több
pontján osztják szét a rászorulók
között.
Az eddigi tapasztalatok szerint
sokan keresik föl a meghirdetett
gyűjtőakciók helyszíneit.

Folytatás a 4. oldalon

GYERMEKPARADICSOM
ÚJSZENTIVÁNON

SZEGEDI

KISTÉRSÉGHEZ

Azokból a kövekből, amiket az utunkba gördítenek,
egy kis ügyességgel lépcsőt is építhetünk – vallja
Ratkai Imre. A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás
Koordinációs Központjának igazgatójával a szegedi
kistérség feladatairól és fejlesztéseiről beszélgettünk.

– Mik voltak idén a Szegedi
Kistérségi Többcélú Társulásban a legfontosabb változások?
– A 2004 óta fennálló kistérségi társulást hosszú ideig,
egészen idén januárig tizenkét

település – Algyő, Deszk, Dóc,
Domaszék, Kübekháza, Röszke,
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged,
Tiszasziget, Újszentiván és
Zsombó – alkotta. Idén januárban csatlakozott a Szegedi Kistérségi Többcélú Társuláshoz a

Interjú

makói kistérségből Ferencszállás és Klárafalva, majd júliusban
Bács-Kiskun megyéből, a kiskunfélegyházi kistérségből Petőfiszállás. További két településen,
Gátéren és Pálmonostorán pedig
szociális feladatokat látunk el.

Így már 15 település alkotja a
szegedi kistérséget, amelynek
nem csökkentek, hanem inkább
növekedtek a feladatai az idei
évben, mert bár például a sándorfalvi óvoda települési fenntartásba került, szeptember óta

mi működtetjük a ferencszállási
óvodát. Ars poeticám és a társulás mottója is, hogy azokból
a kövekből, amiket az utunkba
gördítnek, egy kis ügyességgel
lépcsőt is építhetünk.

Folytatás a 2. oldalon

Munkahelyteremtés

A HELYI ÜGYEKÉRT LOBBIZIK SZEGED

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

Elsősorban az önkormányzatokat érintő kérdésekben nyújtott be indítványokat
Szeged szocialista országgyűlési képviselője. Szabó Sándor többek között a
köztisztviselők béremelése, a szegedi fedett uszoda megépítése, a hulladékgazdálkodás fenntarthatósága és a Klárafalvától-Kiszomborig történő kerékpárút
megépítése mellett lobbizott idén a Parlamentben.
– Megszűnt a Fidesz kétharmada az Országházban. Változott-e valami a Parlament
működésében az elmúlt egy
évben?
– A véleményem a Parlament
munkájáról nem változott az elmúlt évhez képest. A parlamenti
munkát a Fidesz kiüresítette. A

kétharmados törvények tekintetében azér t óvatosabb lett
a kormánypárt és úg y tűnhet
a kétharmad elvesztése után,
hogy több ügyben kezdeményez
egyeztetést a Fidesz, de ezek csupán látszategyeztetések. Érdemi
változás nem történt. A döntések
jelentős részében továbbra is do-

minálni akarnak, noha tudják,
hogy kétharmad híján pofonokba
szaladhatnak bele – lásd legutóbb
az alaptörvény hetedik módosítását – de ezt is felvállalják. Általában pedig továbbra is igaz,
hogy arrogáns stílusban, viták
nélküli döntések születnek meg a
Parlamentben, amelyek továbbra
is jelentős mértékben egy-egy
érdekcsoport javát szolgálják. A
kormányzó többség nem hajlandó
érvelni álláspontja mellett, ami
persze sokszor nehéz is volna.
– Az ellenzék milyen üg yek
mentén tudott összefogni?
– Nem kérdés, hogy kiemelt
ügyként tekintünk az egészségügy, az oktatás rendbetételére
és komoly energiát fordítottunk
a bérből és fizetésből élők havi
keresetének megemelése ügyében is.

Folytatás a 2. oldalon

FÉLEZER ÚJ ÁLLÁST KÍNÁL
EGY VILÁGCÉG SZEGEDEN

Ötszáz új munkahelyet teremt 2020-ig a BP Szegeden. A Föld hatodik legnagyobb olaj- és gázipari vállalata globális üzleti szolgáltató központot hoz létre
a Tisza-parti városban. A világcég több száz leendő és friss diplomás fiatalnak
teremt helyben minőségi, kiemelkedően versenyképes fizetést biztosító állást.
A BP Magyarországon jelenleg
1200 embert alkalmaz egy – a
leendő szegedihez hasonló –
üzleti szolgáltató központban
Budapesten. Az új szegedi szolgáltató központ megnyitása an-

nak a sokrétű szakmai tudással
rendelkező munkaerőpiaci rétegnek teremt álláslehetőséget,
akik a BP számára stratégiai
jelentőségű növekedési területeken – ezen belül pénzügy,

számvitel, beszerzés, adóügyek,
HR szolgáltatások, tőzsdei kereskedés tá mogatása vag y
ügyfélszolgálat – szeretnének
elhelyezkedni.

Folytatás a 3. oldalon
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Interjú

IDÉN HÁROM TELEPÜLÉS CSATLAKOZOTT A SZEGEDI KISTÉRSÉGHEZ



Folytatás az 1. oldalról
– Rögtön adódik a kérdés: miért
éri meg a szegedi kistérséghez
csatlakozni?
– Mer t a szegedi az eg y ik
legjobban működő kistérség az
országban. A szociális intézményeinkben magas színvonalon
dolgoznak a munkatársaim, a
vezetők pedig megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Az idén a
kistérséghez csatlakozott településekre nem járnak el ugyan
a munkatársak, de a szakmai
vezetők ellátják a vezetői és a
gazdasági teendőket, így több
millió forintot takaríthat meg például Petőfiszállás és a vele egy
körjegyzőségben működő Gátér
és Pálmonostora. A települések

csatlakozásával 4400 fővel nőtt
a szegedi Egyesített Szociális Intézmény ellátotti köre. A szociális
ellátórendszer üzemeltetésén túl
az oktatási intézmények közül a
bölcsődék és óvodák, valamint
az orvosi ügyeletek működtetését
továbbra is a kistérség látja el.
– Magyarán olcsóbb és hatékonyabb a munka, ha együtt
végzik?
– Igen. A társulási megállapodás felvázolja a feladatköröket.
Önálló munkaszervezet a társuláson belül a kistérségi koordinációs központ, amely előkészíti
és végrehajtja a feladatokat. Ez
kvázi úg y működik, mint eg y
polgármesteri hivatal. Elvégzi
azokat a feladatokat, amiket ránk

bíznak a települési önkormányzatok. Mindemellett a Szegedi
Kistérségi Többcélú Társulás
önálló megállapodásokat is köt
minden települési önkormányzattal. A szociális, közoktatási
és kulturális feladatok elvégzéséhez az eredetileg járó állami
normatíván felül 10-50 százalékos többletnormatívát biztosít a
központi költségvetés, ha azokat
társulásban látjuk el. Így nemcsak
olcsóbb a rendszer működtetése,
de a szakmai színvonalat is meg
lehet növelni. És ami még fontos, hogy ebben a rendszerben
könnyebben, zökenőmentesebb
oldható meg a helyettesítés. Az
sem mellékes, hogy a belső ellenőrzési feladatokat is olcsóbban,
hatékonyabban tudjuk megoldani
ebben a rendszerben. Summa
summárum: a társulási tagoknak
biztonságot, stabilitást nyújt ez az
együttműködési rendszer.
– Mekkora a kistérség költségvetése?
– A Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás idei költségvetése
3,6 milliárd forint, amihez még
hozzá kell számítani a pályázati
pénzeket is. A kistérség összdolgozói létszáma 732 fő. Ebből a
társulásnak 187 orvossal van szer-

Interjú

ződése, akik tizenöt településen
látnak el felnőtt és gyermekorvosi
ügyeletet.
– Milyen fejlesztések vannak
folyamatban, illetve milyen
terveik vannak a jövőt illetően?
– Idén Szegeden a szociális
menüt készítő központi konyhát
és több idősellátó intézményt,
klubot korszerűsítenénk, fejlesztenénk. Még a tavasszal
benyújtottuk a pályázatunkat a
kistérség fenntartásában működő
Alsó kikötő sori, a Gáspár Zoltán,
Kereszttöltés, Bölcs és Dáni János
utcai, valamint a Kossuth Lajos
sugárúti, idősek nappali ellátásával és szociális étkeztetéssel
foglalkozó intézmények teljes felújítására, valamint a Kálvária sugárúti központi konyha bővítésére és korszerűsítésére. A jelenlegi

600 helyett 1000 adag meleg ételt
szeretnének megfőzni naponta.
Ehhez korszerűsíteni kell a technológiát, amellyel egyúttal energiatakarékosabban és olcsóbban
oldhatnák meg a városi szociális
étkeztetést, amire egyre nagyobb
az igény. Jelenleg napi 1700 adag
szociális menüt szolgálunk fel az
időseknek, amelyek egy részét a
konyha szűkös kapacitása miatt
kénytelenek vagyunk máshonnan megvásárolni. A fejlesztések
összköltsége 650 millió forint. A
felújításokhoz már elkészültek
a kiviteli tervek, megvannak az
építési engedélyek, lefolytattuk
a közbeszerzési eljárást, aláírtuk
a szerződéseket, így amint megszületik a döntés és megkapjuk
a támogatást, azonnal kezdeni
tudjuk a munkát, amely során

hőszigetelnénk az épületeket,
kicserélnénk a nyílászárókat, valamint korszerűsítenénk a fűtési
és világítási rendszert. A felújítás
második ütemében a Vám téri
idősklub sorsát rendeznénk és
teljes rekonstrukciót hajtanánk
végre a Sás utcai családsegítő
intézményen.

SZÓT EMELTEK A KISTÉRSÉGEK
Egy törvénymódosítás miatt Család és Gyermekvédelmi Központot kell kialakítania a szegedi önkormányzatnak. Ezt a feladatot eddig Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás látta el, ám a jövőben kizárólag
a járási székhelyű települések végezhetnek gyermekvédelmi feladatokat, így januártól hivatalosan a
bölcsődék központi igazgatósága látja majd el ezt a munkát. A jelenlegi több mint negyven dolgozó is
ide kerül át, a szolgáltatásban pedig semmi sem változik. Az új szabályozás miatt azonban már több
kistérség is szót emelt, ezért várható, hogy a parlament módosít a frissen meghozott szabályozáson.
Botka László polgármester a legutóbbi szegedi közgyűlésen hangsúlyozta: a város nem kockáztathatja,
hogy közel 150 millió forintos állami támogatástól elessen. Ha az újabb szabályozás ismételt változást
hoz, akkor ez a feladat visszakerülhet a kistérséghez.

Ünnep

A HELYI ÜGYEKÉRT LOBBIZIK SZEGED SZEGED AZ IDÉN IS ÜNNEPI

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE FÉNYPOMPÁBAN TÜNDÖKÖL



Folytatás az 1. oldalról
A munka nem volt eredménytelen, hiszen mára egyre többen
megértik mind a kormányban,
mind a piaci szereplők körében,
hogy nagymértékű fizetésemelésre van szükség ahhoz, hogy
egyes szakmákból ne tűnjenek
el végleg a dolgozók. Komoly
eredménynek tartom azt is, hogy
az MSZP kezdeményezése után
visszavonulót fújt a kormány a
vasárnapi boltzár ügyében. Az
emberek kétharmada nem szerette meg, hogy megmondják nekik,
mit kell csináljanak hétvégén.
Éppen ezért népszavazási kezdeményezéssel éltünk a boltzár
eltörlése kapcsán, ami ug yan
komoly harcok árán, de végül is
célba ért. A Fidesz elkerülve egy
népszavazásból származó vereséget,

végül maga vonta vissza a törvényt.
– A saját beadványai, indítványai közül melyekre a legbüszkébb?
– A frakcióban történt feladatmegosztás alapján, no meg
persze a mögöttem lévő évek
munkája után elsősorban az
önkormányzatokat érintő kérdésekben nyújtottam be indítványokat. A jövő évi költségvetéshez
módosító javaslattal éltem az állam által nyújtott önkormányzati
források megemelésére, az új fedett uszodánk támogatásának
kérdésében. Indítvánnyal éltem
az önkormányzati dolgozók, a
köztisztviselők béremelése

ügyében, a szociálisan hátrányos
körülmények között élők helyzetének javításáért. És nem tudtam
szó nélkül hagyni az újabb eszement államosítást sem, amit a
hulladékgazdálkodás területén
valósítottak meg. A központosítás a mai napig nem működik, a
feladatot javarészt továbbra is az
önkormányzati cégekkel végeztetik el forrás biztosítása nélkül.
Lehetetlen helyzetbe hozták ezzel
a szolgáltatókat és lakosságot is,
akiknek a napokban kell megfizetniük eg yszerre több havi
számlát a központosítás miatt.

Advent idején minden esztendőben ünnepi fényruhát ölt Szeged. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei az idén is időben – már november elején
– elkezdték a karácsonyi díszkivilágítás felszerelését. A népszerű fényszarvas ismét a
Dugonics téren pompázik, és néhány meglepetéssel is készülnek a környezetgazdák.
Az ünnepi díszek felszerelését
főként éjszaka végezték a szakemberek, mert a munkák kal
sok esetben igazodniuk kellett a
villamos és troli felsővezetékek
áramtalanításához. A szokásos
érintésvédelmi vizsgálatot a szerelés után, a beüzemelés előtt
végezték el, és minden esetben
készíttetek érintésvédelmi felülvizsgálatot is.
Tavaly sok új dísszel gazdagodott Szeged díszvilágítása: többek
között a Tisza Lajos körúton a korábbi fényforrásokat kiegészítve,
a fasorra 340 darabos, 3 színű,
arany, ezüst, vörös díszítőkompozíció került. Bővültek a Belvárosi
hídfényei is, az ívek közti haránt
áthidaló sor is fényfűzéreket kapott, a Dugonics téren pedig egyedi, fákra szerelt díszek egészítették ki a korábbiakat. Ugyancsak
tavaly fiatalodott meg a városháza
karácsonyi homlokzata is: öt év
után új fényfüggönyöket kapott
a patinás épült.
– A korábbiak mellett az idén
két helyen is lesz új dekoráció, de
az egyelőre legyen meglepetés,
mivel kedveskedünk idén a szegedieknek – mondta a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója, Makrai
László. – A fényszarvas is a meg-

szokott helyszínen, a Dugonics
téri szökőkút közepén várja az
ünnepre készülődőket.
Az ünnep fények nemcsak a
belvárosban – a Tisza Lajos körúton, a Kárász utcán, a Széchenyi
téren, a Kölcsey és Oskola utcán
teszik meghittebbé a szegediek karácsonyát, hanem Szeged
különböző városrészeit is felékesítették az ünnepi napokra.
Többek között Kiskundorozsmán, a Csillag téren, Szőregen,
Baktóban, a Gedói Á ltalános
Iskolánál, az újszegedi Gregor
Iskola előtt, a Bertalan-híd Római
körúti lábánál és a Kodály téren

is találkozhatunk az ünnepi dekorációval.
Advent első hétvégéjén már
teljes fénypompába tündököl
Szeged, az ünnepi díszkivilágítás pedig a tervek szerint vízkeresztig üzemel, de közkívánatra
előfordult már, hogy meghos�szabbították.
Makrai Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a korszerű LED-es
díszeket nem kell 1-2 évenként
javítgatnia a társaságnak, mint
a régieket, ráadásul energiatakarékosak, ezért a város karácsonyi
villanyszámlája is évek óta kevesebb a korábbiaknál.

ÚJSZEGEDI A VÁROS IDEI FENYŐFÁ JA

A város fenyőfáját az idén is a Klauzál téren csodálhatják meg a
szegediek. A termetes fenyő most Újszegedről érkezett a belvárosba.

3. oldal • 2016. 11.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Kistérség

MINDENKI SZEGEDHEZ AKAR TARTOZNI

Ferencszállás és Klárafalva a makói kistérségből, Petőfiszállás pedig a kiskunfélegyházi
kistérségből csatlakozott idén a Szegedi Kistérségi Többcélú Társuláshoz. Velük együtt
már 15 település tagja a szegedi kistérségnek.

törökvész idején elmenekültek a
lakók, elpusztult a falu. 1777-ben
települt újra Magyarcsanádról
származó magyar dohánykertészekkel. A falu mellett elterülő
klárafalvi puszta 1801-től báró
Gerlicy-család tulajdona. A falu
területének harminc százaléka
erdő, mely zömében a Maros-parton és közelében helyezkedik el. A
településnek Fekete József a polgármestere. Klárafalva ismert a
valódi gyümölcsborairól, amit egy
kis családi vállalkozás állít elő.

PETŐFISZÁLLÁS: PETŐFI
APJÁRÓL KAPTA A NEVÉT

FERENCSZÁLLÁS:
A ZABHEGYEZŐK LEGENDÁJA
A Szegedtől húsz, Makótól tíz
kilométerre fekvő Ferencszállás
csendes kis település, ahol több
mint 670-en laknak.
Ferencszállás érdekessége,
hogy tizenhárom éve, 2003-ban itt
szavaztak a legtöbben Csongrád
megyében Magyarország uniós
csatlakozására: 91,6 százalék volt
az igenek aránya. Ez is azt mutatja, hogy a falu együttműködéspárti. Jani János polgármester
úgy nyilatkozott, jó döntés volt
Magyarország és főleg Ferencszállás részéről, hogy beléptünk
az Európai Unióba. Uniós támogatásból újították fel a ravatalozót
és a főteret, négy új buszmegálló

és csapadékvízelvezető-csatorna
épült. A csatlakozás, 2004 óta közel 100 millió forint uniós támogatás érkezett a faluba, melyet sokan
csak a kukutyini zabhegyezőkről
ismernek. De honnan a mondás?
Ferencszállást – melynek része
Kukutyinpuszta – 1828-ban alapította a deszki báró Gerliczy
Ferenc. Alapításakor összesen
52 háza és 202 lakosa volt. A területen virágzó dohánytermesztés
folyt, de zabot is termesztettek. Az
1800-as évek végén a Maros áradása miatt nem lehetett dolgozni
a zabföldeken. A helyiek azonban
nem akarták, hogy veszendőbe
menjen a termés, ezért csónakokba ültek, és úgy vágták le a zab
hegyét, az értékes kalászokat. Az
eseményt Ferencszállás címere és

Fejlesztések Szegeden

a népnyelv – Menjünk Kukutyinba zabot hegyezni! – máig is őrzi.

KLÁRAFALVA:
SZENT KLÁRA TISZTELETE

A minteg y 1600 fős Petőfiszállás 1952-ben vált önállóvá
Kiskunféleg yháza városának
Ferencszállása és Szentkút nevű határrészeiből. Az új BácsKiskun megyei község annak
köszönhette a nevét, hogy Petőfi

Munkahelyteremtés

Lakosságbarát
programok jönnek!

FÉLEZER ÚJ ÁLLÁST

KÍNÁL EGY VILÁGCÉG

Az elkövetkezendő hónapokban nemcsak szépül, de „okosodik” is Szeged. A szeptemberi közgyűlésen hagyták jóvá
a városatyák az úgynevezett Smart City programot, amely
lehetővé teszi a parkolás, a tömegközlekedés, a távfűtés
és az iskolai étkezés költségeinek kártyás fizetését. Így
a város működése egyszerűsödik, lakosságbaráttá válik.
kolási rendszer teljes átalakítása
lesz. Májustól megváltozik az
1996-ban bevezetett parkolás
húsz éves rendszere. Megszűnik
a jelenlegi parkolójegy, helyette
116 darab napelemmel működtetett terminál áll majd rendelkezésre a város területén, amelyek
mindeg yike közelebb lesz 75
méternél a parkolókhoz. A 200
millió forintos beruházást követően paypass-os, vagyis érintős
bankkártyával és készpénzzel
is lehet majd fizetni. Díjemelés
nem lesz. Ugyanezt a rendszert
vezetik be a teljes busz-, troliés villamoshálózaton. A legkorszerűbb PESA villamosokon két
terminál, a többi járművön egy
áll majd az utazók rendelkezé-

MI A Z A SMART CITY?
Az okos és fenntartható település egy olyan innovatív város,
amely intenzíven használja az infokommunikációs technológiákat,
annak segítségével fejleszti az életminőséget, hatékonyabbá teszi
a városüzemeltetést és a városi szolgáltatásokat – mindezeket úgy,
hogy tekintettel van a jelen és jövő generáció igényeire, egyaránt
figyelembe veszi a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat.

zett a szegedi kistérségnél, hogy
a Szociális Egyesített Intézmény
munkájához csatlakozzon – tehát
hogy együttműködjön a gyermekjóléti, a családsegítő, a házi
segítségnyújtás és a tanyagondnoki feladatok ellátásában. A társulás rábólintott a csatlakozásra.
Szász János polgármester úgy
nyilatkozott, Petőfiszállás lakosainak 70 százaléka tanyán él,
ami nagy terhet ró a településre,
nem csupán anyagilag, de szakmai szempontból is. Ezért a szegedi kistérségben kifejezetten a
szociális területen hangolják
tössze a feladatokat. Ez azt is
jelenti, hogy a szakmai és gazdasági vezetői posztra nem kell
diplomás, a működést Szegedről
irányítják, így Petőfiszállásnak
is több pénz juthat, akár 20-30
százalékkal is többet fordíthatnak erre a célra.

A szép nevű Klárafalva Szeged
és Makó között található félúton.
A közel 500 lakosú falu az ősidők
óta lakott hely volt. Ezt bizonyítja
a régészeti ásatásokkal feltárt
bronzkori település és az avarkori temető. A falu a honfoglalás
óta áll fenn, Varsánytófalu néven
ismert a 13. században. A Szent
Klára tiszteletére épített templomáról elnevezett falut először
1488-ban egy oklevél említi Klárafalwa néven. A község címerében megtalálható a honfoglaló
ősökre utaló, lóháton vadászó
harcos és Szent Klára alakja. A

OKOS VÁROS

A tervek szerint olyan modernizációs program indul számos
területen, melynek eredményeként jövő májusra a közszolgáltatások jelentős részét a legmodernebb technikával teszik
elérhetővé, megkönnyítve így a
lakosság számára a díjfizetést.
Botka László polgármester
szeptemberben jelentette be,
hogy készpénzmentes fizetést
vezet be az önkormányzat több
alapvető közszolgáltatásra: ezek
között szerepel a parkolás, a tömegközlekedés, a közétkeztetés
és a távhő-szolgáltatás. A program összefoglaló neve a Smart
city, azaz okos város koncepció.
A legjelentősebb újítás az elavultnak számító szegedi par-

Sándor apja volt itt egy időben az
a kocsma bérlője. A valaha volt
Ferencszállása a 13. században
Mag yarországra beköltözött
kunok települése volt. A templommal is rendelkező falu a török időkben elpusztult, lakói a
biztonságot jelentő Kecskemétre
költöztek be. Az elhagyott település területét hosszú ideig Kecskemét használta legelőként, majd
a Jászkun kerület önmegváltása
után Kiskunfélegyháza pusztája
volt. A templomi szentségeket a
török előli menekülés közben a
hívek egy közeli kútba rejtették,
hogy meg ne gyalázzák azokat.
Ennek emlékezete később is
fennmaradt. A szétszóródott, pap
és templom nélkül maradt hívek
és egyszerű pásztorok hosszú
időkön keresztül ehhez a kúthoz
jártak aztán istentiszteletet tartani. Petőfiszállás azért jelentke-

Szegeden

sére. Az elektronikusan vásárolt
jegyek 370 forintba kerülnek,
vagyis olcsóbbak lesznek, mint
ma a járműveken árult 400 forintos jegyek.
Kísérleti jelleggel már több
hónapja elektronikusan lehet a
közétkeztetésért fizetni a Béke
Utcai Általános Iskolában. Az
új rendszert, amelyben a közétkeztetésért online bankkártyával
vagy okostelefonnal is lehet fizetni januártól minden általános
és középiskolában elérhetővé
kívánja tenni az önkormányzat.
Nagy előnye a rendszernek, hogy
vissza lehet mondani az ebédet,
ha például megbetegszik a gyerek. A szolgáltatást később az
óvodáknál és bölcsődéknél is
be szeretnék vezetni.
Januártól lehetőség lesz a távfűtési számlák online bankkártyával történő kiegyenlítésére.
A nemrégiben a távhőellátásra
létrehozott, teljesen önkormány-

zati tulajdonú cég, a Szetáv Kft.
esetében is elvárás volt, hogy korszerűsítse az ügyfélszolgálatát.
Szeged közg yűlése novemberben határozott arról, hogy
a program keretében két nyílt
adatbázist hoznak létre. A Szegedi Programok adatbázis célja,
hogy a városban megrendezésre kerülő eseményekre, programokra vonatkozó információk
gyorsan, hitelesen, széles körben,
elektronikus formában elérhetők
legyenek.
A közösségi közlekedési nyílt
adatbázis január elsejétől fog a
járművek helyzetéről folyamatosan adatot szolgáltatni. Ez lehetővé fogja tenni, hogy a városban
meglévő kijelzőkön pontosabban
jelenjen meg a járművek várható
érkezési ideje. Az is lehetségessé
válik, hogy a mobiltelefonokra kifejlesztett menetrendi alkalmazásokban is elérhetőek legyenek
az élő járatinformációk.

Folytatás az 1. oldalról
– Szeged kitörési pontnak tekinti a tudásalapú gazdaságot,
az elmúlt egy évtizedben a város
komoly sikereket ért el az IT-ipar
és a szolgáltató központok betelepítésében – mondta Botka László
polgármester Budapesten, abból
az alkalomból, hogy a világcég
bejelentette szolgáltató központot hoz létre a városban. Ezért az
egyetemmel összefogva a közgazdasági karon a BP igényeinek megfelelő, speciális képzés is indul.
A városvezető kiemelte: közel
egy évi tárgyalássorozat előzte
meg a BP Szegedre települését,
mert egyetemi központként fontos
a szegediek számára, hogy hos�-

szú távon versenyképes karriert
tudjanak adni a végzősöknek. A
városban jelenleg is több olyan
projekt fut, amelyek révén két éven
belül több mint 30 ezer négyzetméter A-kategóriás iroda terület
létesül a betelepülni szándékozó
cégek számára.
A BP tájékoztatása szerint a budapesti és a leendő szegedi üzleti
szolgáltató központjaik – GBS Europe – 13 nyelven nyújtanak majd
széles körű szolgáltatás a vállalat
ügyfeleinek.
A világcég szegedi üzleti szolgáltató központjába hivatalosan a
toborzás jövő év elején kezdődik,
de a minőségi munkahelyek iránt
máris óriási az érdeklődés.

ÚJA BB IT MUNK A HELYEK IS LESZNEK
Az IT Services Hungary Kft. három vidéki telephelyén – Szegeden, Debrecenben és Pécsen – 4,6 milliárd forintos beruházással
360 új munkahelyet hoz létre. A Deutsche Telekom-csoport tagja
Magyarország legnagyobb infokommunikációs munkáltatója, négy
városban 4400 embernek ad munkát.
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HÁROM ÉS FÉL MILLIÁRDBÓL
„ZÖLDÜL” TOVÁBB SZEGED

Az elkövetkező években 3 és fél milliárd forintos uniós forrásból újítja fel Szeged az
újszegedi liget, az Odessza városrész és Tarján zöld területeit. 2020-ig a tervek szerint
megfiatalodik Szeged főutcája, a Tisza-part is. A Zöld város programról eddig több
fórumot is rendezett már az önkormányzat, így a lakossági igények is beépülhetnek a
területek rendezési terveibe.

A város vezetése évek óta kiemelten figyel arra, hogy minden
városrész egyenletesen fejlődjön,
mindenhová jusson a forrásokból. Ezt az elvet követték most
is a források elosztásakor, így
a ligetre rekonstrukciójára 990
millió forint, Odesszára 820,
Tarjánra 990, a tiszai partfalat
övező zöldfelületekre 740 millió
forintot különítettek el.
A tervek szerint az Erzsébet
liget továbbra is a „város tüdeje”
marad, de számtalan új sportolási és közösségi funkcióval bővül
majd – a felújítás után a szegediek igazi találkozó és pihenőhelye
lehet. Az elképzelések szerint a

futók régi vágya is teljesül, mert
egy rekortán pályát is terveztek,
de kutyafuttató is helyet kap a
ligetben, valamint tanösvényeket
és sétautakat alakítanak majd ki.
A Liget-projekt integrált játszóeszközök kihelyezését is tartalmazza. Megmarad a szabadtéri
színpad is, felújítására viszont
külön forrásokat kell majd keresni.
Szervesen kapcsolódik az újszegedi ligethez a város legrégebbi lakótelepe, az Odessza városrész. A jövőre induló munkálatok
során tervezik a játszóterek felújítását, szabadtéri fitnesspark
létrehozását, valamint a Maróczy

Karitatív akció

Géza tér teljes rekonstrukcióját. A városrészben talajtakaró-,
gyep-, cserje-, fatelepítés is lesz,
új évelőágyakat alakítanak ki és
utcabútorokkal teszik otthonossá a területet.
Másfél év alatt teljesen megújulhat az úgynevezett Belső-Tarjáni városrész is. A fejlesztésben,
illetve rehabilitációban érintett
területet a József Attila sugárút,
a Budapesti körút, a Szilléri sugárút, valamint a Debreceni utca
határolja. A lakóépületek 1968 és
1988 között épültek, úgyhogy a
fák, cserjék nagyra nőttek azóta,
a terek azonban elöregedtek, a
járdák, utak megrongálódtak.

Jelenleg az 57 hektáros területen
körülbelül 12 ezer ember él.
A program egyik legfontosabb
célja a zöldterületi fejlesztés,
melynek része a talajtakaró-,
gyep-, cserje- és fatelepítés. Az
aktív rekreációs zöldterületek
rekonstrukciója keretében sor
kerül a játszóterek felújítására,
újak építésére.
Megfiatalodnak a sportpályák,
kutyafuttatásra alkalmas helyet
alakítanak ki és egy gyermek

közlekedési tanpálya építése
is szerepel tervek között. Több
parkoló is létesül, valamint közösségi kertet is kialakítanak. A
tervek tartalmazzák a meglévő
gyalogos zónák felújítását és sétautak kialakítását. Megújulhat
a Csongor tér, közösségi teret
hoznak létre a Táltos Iskolánál,
valamint a Máltai Játszótér és
Játszóház is megfiatalodik. Új
kerékpárút épül, a környezetbe
illő, úgynevezett vandálbiztos

utcabútorokat helyeznek ki. A
Retek utcában pedig lakossági
kérésre új helyi piacot alakít ki
a város.
A tiszai partfalat övező zöldfelületek megújítására – a klinikák
előtti részre, a Roosevelt térre, a
Móra-múzeum környékére és a
Stefániára – 740 millió forintot
költhet majd a város. A program
keretében a kultúrpalota előtt új
szökőkút is épül, amelynek terveiről a lakosság szavazhatott is.

Advent

Körzeteikben gyűjtenek a képviselők

ADVENTI VÁSÁROK

BALOLDALI AKCIÓ
A RÁSZORULÓKÉRT LAKJÁK BE AZ EGÉSZ VÁROST
Gólyalábas pásztorok menete nyitja meg november utolsó péntek délutánján az idei Szegedi Advent ünnepi programjait. Ezen a napon gyulladnak ki az ünnepi fények is szerte a városban. Az idén a karácsonyt megelőző egy hónapban
négy helyszínen – a Széchenyi, a Dugonics, a Dóm és a Klauzál téren lesznek folyamatosan programok.



Folytatás az 1. oldalról
Minden alkalommal jelentős
mennyiségű használt ruha, cipő,
játék gyűlik össze. Az adományozókat a képviselők az eddigi
helyszíneken teával és pogácsával
várták. Október végén az Ág utcai
játszótéren Szabó Sándor ország�gyűlési képviselő is megjelent, aki
a szeged.hu internetes oldalnak
elmondta: számára minden hasonló esemény visszajelzés arról,
hogy a szegediek mennyire elégedettek a képviselők munkájával.

Szerinte a gyűjtési akció igazi
baloldali kezdeményezés, mivel
függetlenül attól, hogy a kormány
mit is kommunikál, vannak olyan
rászorulók, akiken segíteni kell.
A gyűjtési akcióban segédkezik
Joób Márton, a közgyűlés Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke. Szerinte
a növekvő szegénység miatt lényegesek a hasonló akciók, fontos
hogy a már nem használt ruhákat
olyanoknak adjuk, akik arra rászorulnak.

– A z idén a Szécheny i téri
karácsonyi vásárban több mint
félszáz árus várja majd az ajándékot keresőket, de érdemes lesz
elidőzni a gasztronómiai különlegességek között is – mondta az
ünnepi programokról Németh
István, a Szegedi Városkép és Piac
Kft. igazgatója. A tér Takaréktár
utcai végén most is Angyalvárat
alakítanak ki, ahol óriási építőkockákból minden gyermek megépítheti majd saját várát, délutánonként pedig foglalkozásokkal
is várják a legkisebbeket. Az idén
is lehet majd síelni Szegeden, igaz
csak virtuálisan. Egy nagyméretű
LED-falon, Kinect segítségével
bújhatnak egy síelő bőrébe a vásárlátogatók.
A Dugonics téren felállított Adventi pihenő most is forró italokkal és minőségi harapnivalókkal
várja majd vendégeit. Az ünnepi
hangulatú találkahelyen idén is
felállítják az 5 méter magas „fényszarvast”. A szegediek kedvence
azonban nem magányosan áll
majd a fényfüzérekkel feldíszített
téren: életnagyságban megjelenik
ugyanis Rudolf, a rénszarvas a
Mikulás ajándékokkal megrakott
szánkóját húzva. A szökőkút pedig karácsonyi zenékkel teszi még
meghittebbé a belvárosi sétákat.
Az idén először a Szegedi Városkép és Piac Kft. rendezi a Dóm téri
kézműves vásárt is. Tizenhét év
után elköszönt a tértől az eddigi

vásárszervező, a szegedi Ördögszekér. A Dóm téri adventi vásár
hangulata azonban megmarad.
– Kicsit más arculattal, de
ug yanolyan hangulatos kézműves vásárt tervezünk a Dóm
térre, mint korábban – mondta
a Németh István.
A patinás tér szinte adja magát
egy intim hangulatú kézműves
vásárhoz, ezt a jelleget a jövőben az önkormányzati városkép
is szeretné megőrizni. Az idén
először Mesekastélyt is felállítanak a téren, ahol Csukás István
életnagyságú figurái – Süsü, a
sárkány, Mirr-Murr kandúr, Pom

Pom, a nagy ho-ho-horgász és
még sokan mások – szórakoztatják majd a gyerekeket. A kastélyban filmvetítéseket szerveznek és gyermekfoglalkozások is
tartanak.
A téren több mint harminc
kézműves kínálja majd egyedi,
hangulatos karácsonyi ajándéknak való portékáját. Visszaköl-

tözik a térre a szalmalabirintus
is. A hagyományokhoz híven itt
állítják fel a város óriás adventi
koszorúját, amelynek gyertyáit
hétről-hétre jeles szegedi személyiségek gyújtják meg. Az első
gyertyát november 27-én, vasárnap délután 5 órakor Botka László
polgármester és Kiss-Rigó László
megyéspüspök lobbantja lángra.

A DOMÁ NYOK A KL AUZ Á L TÉREN
Az idén már ötödik alkalommal rendezik meg a Klauzál téren a
Délmagyarország – Rotary Adventet. Így az ünnepvárás időszakában
közel fél száz Csongrád megyei és szegedi rászoruló család juthat
támogatáshoz. Az ajándékozás mellett a város karácsonyfájának
tövében ünnepi programok is várják majd a szegedieket.
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Közlekedés

Közlekedés

FÉL MILLIÁRD FORINTBÓL MEGÚJULÓ
UTAK, JÁRDÁK, KERÉKPÁRUTAK

Az elmúlt évek legnagyobb összegű útjavítási munkálatait végezték el az idén Szegeden. Az önkormányzat idei
költségvetésében a korábbiaknál nagyobb összeget, 380
millió forintot biztosított az út és járdahálózat rekonstrukciójára. A belvárosi híd járdafelújítására és kátyúzási
munkákra is jutott 60-60 millió forint.
Figyelembe véve a lakosság
igényeit is két ütemben megújult
közel két tucat szegedi utca burkolata. A városüzemeltetési bizottság döntése alapján az első
ütemben 110 millió forintért 11,
a másodikban 8 szegedi utca
részleges vagy teljes felújítását
végeztette el a város az idén.
Ezek között vannak olyanok
is, amelyeket igen nagy forgalom terhel, ezért használódtak
el az utak. Ilyen például a Vár és
a Deák Ferenc utca egy része is,
valamint a Csongrádi sugárút
belvárosi szakasza, ahol a teljes
aszfaltréteget ki kellett cserélni.
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 munkálatokat a szakemberek. A Nádas
utcában pedig az aszfaltozás előtt
a csapadékvíz-elvezető rendszert
is ki kellett építeni. Ott, ahol a

tömegközlekedés zavartalansága
indokolta, éjszakai műszakban
készült el a felújítás.
Az önkormányzat illetékes bizottsága június végén döntött az
útfelújítások második üteméről.

Ebbe a következő utcák útburkolatának felújítása tartozott:
Gőz utca, Hont Ferenc utca 2-8.
számnál található szervizút, Hont
Ferenc utca 13. számú szervizút,
Lomnici utca 25-29., Répás utca, , Zsombolyai utca, Az idén
35 utcában és téren sikerült a
járdahibákat is kijavítani. Egy
másik, közel 31 millió forintos
csomagból pedig a város hét pontján indulhatott el a kerékpárutak
rekonstrukciójára: többek között

a Szentmihály felé vezető Terehalmi úton, a Szabadkai úton a Lidl
és a Cserepes sori piac mellett
vezető szakaszon, a József Attila sugárút Makkosházi körút és
Murányi utca közti szakaszán,
valamint a szőregi dombon és
környékén kerekezhetnek biztonságosabban a jövőben a kerékpárosok.
A k isebb jav ítási-kát y úzási
munkálatok ezektől függetlenül folyamatosan folynak a város útjain.

KERÉKPÁRTÁMASZ

SEGÍTI A

BICIKLIZŐKET

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a kerékpáros forgalom Szegeden. Egy felmérés szerint a városban
közlekedők 17 százaléka választja rendszeresen közlekedési eszköznek a biciklit, így a nagyvárosok közül itt a
legmagasabb a kerékpározók aránya. A megnövekedett
igények miatt egyre nehezebb szabad kerékpártámaszt
találni a városban. Az önkormányzat most jelentősen
bővíti a kerékpárok biztonságos elhelyezésére szolgáló
helyek számát.

Kitekintő

EGYSZER CSAK KINŐTT EGY
LAKATOSÜZEM A FÖLDBŐL

Januárban kezdtek hozzá a csarnok alapozásához, ősz óta
már termelnek. Külföldre, elsősorban Németországba
dolgozik Sándorfalva egyik legfiatalabb vállalkozása.

Onnan indult az egész, hogy
Antal Attila rendszeresen járt ki
Németországba dolgozni – különböző fémmegmunkálási feladatokat végzett. A munka minősége,
színvonala meghozta gyümölcsét:
Antal Attila saját vállalkozásba
kezdett, megalapítva az Antal
Metal Trade Kft.-t, amelybe harminc százalékos tulajdonrés�szel beszállt a németországi Köpf
Fahrzeugbau GmbH járműgyártó
cég – Antal Attiláék egyik legfőbb
partnere; nem kellett őket sokáig
győzködni, megéri tőkét tenni a
sándorfalvi vállalkozásba.

150 ÚJ

A cég azt csinálja, amihez a
legjobban ért: speciális rozsdamentes és alumínium felépítményeket, a felépítményekhez
tartozó alkatrészeket, görgős és
billenő konténereket, valamint a
pótkocsikat és utánfutókat gyártanak. Ezeken túl rozsdamentes
és szénacél, illetve alumíniumszerkezetek, valamint -alkatrészek gyártásával, hegesztésével,
lemezek vágásával és hajlításával
is foglalkoznak.
Teljes egészében németországi
exportra dolgoznak, a járműveik
aztán onnan eljutnak Franciaországba is. A vállalkozás idén
kezdett hozzá egy új 600 négyzetméteres csarnok építéséhez
Sándorfalva külterületén. Az épületet Antal Attila tervezte meg, uniós támogatással vadonatúj gépeket
is vásárolhattak – pontosabban
az elnyert pályázati forrásra még
várni kell, de a táblák már kinn
vannak, két részletben több mint
30 millió forintot nyertek el. Antal
Attila sándorfalvi cégekkel dolgozik együtt: a pótkocsik alapanyaga
helyben készül, ők pedig összesze-

relik, -hegesztik az alkatrészeket.
Egy járművet körülbelül három hét
alatt készítenek el.
Egyelőre nyolc alkalmazottja
van a vállalkozásnak, kényelmesen
tízen is tudnának dolgozni a csarnokban. Antal Attila gondolkodik
azon is, a kilencedik és tizedik
embere tanuló legyen, akiket aztán
maga mellett tud majd tartani.
– Aug usztusig teljesen be
vagyunk táblázva megrendelé-

sekkel, ha nem jönnének újabb
fölkérések, megkeresések, akkor
sem unatkoznánk. De jönnek...
– mondta Antal Attila. Aki azt is
megjegyezte a német piac mellett
a határ mentén is terepszemlét
tartanak új lehetőségek után kutatva. De az már biztos, egy olasz
darugyártó céggel már megállapodást kötöttek: ők lesznek a
kizárólagos magyar partnerei az
itáliai vállalatnak.

A szegedi kerékpárosok túlnyomó része a napi közlekedéséhez
használja a kerékpárt, nem turisztikai vagy sport célra. Ezért
az elmúlt év tizedben jelentős
beruházások segítették a kerékpározók mindennapi életét, biztonságos közlekedését. Ma már
Szeged úthálózatának mintegy
63 százalékát lefedi valamilyen
kerékpárforgalmi létesítmény:
a kerékpárutak, kerékpársávok
hossza eléri a 65 kilométert, a
biciklizők számára ideális közlekedési feltételeket biztosító
forgalomcsillapított lakóutcák
hossza pedig 590 kilométert.
Az úthálózat fejlesztése mellett
fontos feladat, hogy a kerékpározók céljukat elérve biztonságos
helyen „parkolhassanak le” járműveikkel. Az elmúlt években
ezért – a lakossági igényeket figyelembe véve – 164 helyszínen,
1015 támasz és 45 kerékrögzítő
eszköz formájában 2164 kerékpár
parkolására alkalmas helyet alakított ki a város a közterületeken.
Ám mára már ez is szűkösnek
bizonyult, ezért most újabbak
telepítését kezdte meg az önkormányzat.

– Jelenleg 23 helyszínen, 151
kerékpártámasz telepítése zajlik – tudtuk meg Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármestertől, aki elmondta, a beruházás a
Szegedi Környezetgazdálkodási
Nkft. fővállalkozásában valósul
meg bruttó 10 millió forintból.
A program befejezési határideje
december 31.
Az új helyszínek között vannak
településrész-központok, mint
a Hősök tere Szőregen, vagy a
Dorozsmai út templom előtti szakasza Kiskundorozsmán, ahol
nagy forgalomvonzó pontokon
– áruházak és üzletsorok – előtt
kerülnek kihelyezésre támaszok.
Több általános iskola, óvoda és
közintézmény – például a tápéi Bálint Sándor Általános Iskola, a petőfitelepi Fő téri iskola és a Fő fasori
általános iskola – elé is telepítenek
támaszokat, de az egyetemi épületek környékén is bővítik a meglévő
kapacitást: többek között a Dáni
utcában, az Aradi vértanúk terén
és a Rerrich Béla téren, ezen kívül
forgalmas belvárosi helyszíneken
is létesítenek újabb támaszokat,
valamint bővítik az Indóház téri
B+R parkoló kapacitását is.
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Ferenczi Ferenc polgármester tervekről és eredményekről

A NYUGALOM SZIGETE

Egy település komfortfokozata a huszonegyedik században immár nem lélekszámától
függ, mi több: talán épp fordítottan arányos vele. Ez a meggyőződés kristályosodik
ki bennem, miközben elbúcsúzom Ferenczi Ferenctől. Pedig hitvallásról, politikusi
programról szó sem esett köztünk. Annál több tervekről, célkitűzésekről, lehetőségekről és perspektívákról. Tiszasziget első embere az eddigiekben is bizonyította: a
realitások terepén van igazán otthon – elképzeléseit mindig az ésszerű lehetőségek,
a megvalósítható célkitűzések körvonalazzák.
- Nekünk abból kell kiindulnunk, hog y Tiszasziget akkor
léphet előre és gyarapodhat, ha
elébe megyünk azoknak az igényeknek, amelyek birtokában egy
nagyvároshoz közeli kistelepülés
vonzó és megtartó lakhely lehet
régi lakosainak éppúg y, mint
azoknak, akik vidéki környezetben keresnek nyugalmat a
mindennapok nagyvárosi forgataga után. Egy korszerű elővárosi
közeg megteremtése a célom,
ahol otthon érezheti magát az is,
akinek felmenői nemzedékek óta
itt boldogultak, de azok is, akik
új otthonra vágynak egy nyugalmas, összetartó közösségben.
Tiszasziget optimális választás
annak, aki családi házat szeretne természetközelben, nem túl
nagy, de mégis a szabad ég alatti
létformát biztosító kerttel. Természeti adottságaink elsőrendűek:
remek kirándulóhelyek terülnek
el a falu határában, erdők és tavacskák váltakoznak szántókkal,

ugyanakkor rendezett és városias
a község központja. A közlekedési
lehetőségek elsőrangúak akár saját gépjárművel, akár menetrend
szerinti buszjáratokkal. És örvendetesen gyarapszunk szabadidős
lehetőségekben: Nagy („Lovas”)
Luca vezetése alatt jelenleg is
tucatnyi kiskamasz barátkozik
a négylábúakkal, iskolánk néptánccsoportja a közösség örömét
ötvözi a hagyományápolással.
Faluházunk minden információs lehetőséget elérhetővé tesz,
amit csak egy európai kistelepülés polgárai elvárhatnak a XXI.
században. És büszke vagyok a
közoktatásunkra. Az egyházmegyével közösen sikerült megelőznünk, hogy iskola és óvoda nélkül
maradjon a falu, mi több: most
folynak a pályázati előkészületek a bölcsődei intézményrész
beindításának érdekében. Egy
kistelepülés jövője éppúgy az oktatásán áll vagy bukik, ahogyan
az országé is, és meggyőződé-

sem, hogy az olyan helyi sajátosságokat, mint a kis létszámú
osztályok és ebből következőleg
a személyes tanár - diák - szülő
kapcsolat, előnyünkre tudunk
kamatoztatni a városi mamutiskolák kal szemben. Biztos
vagyok benne, hogy ha kitartóan dolgozunk ezen, megfordul
majd az utóbbi évek tendenciája,
és egyre több szülő ismeri föl:
a gyermeke javát szolgálja, ha
helyben iskolázzák be ahelyett,
hogy mindennapos utazgatásra
kárhoztatnák. Tudom, hogy ehhez középhosszú távon nemcsak
az oktatás színvonalában, de az
infrastruktúrában is be kell hoznunk a helyzeti hátrányunkat.
Elengedhetetlen például, hogy
biztosítsunk egy tanmedencét.
De miért ne higgyünk ebben?
Amint adódik erre alkalmas pályázat, ott leszünk az első nevezők közt. Erről a tervről éppúgy
nem hagyom magam lebeszélni,
mint arról, hogy a lovas-iskolát

előbb-utóbb téli-nyári lovardával
bővítsük, összhangban a lovas
oktatásra vonatkozó nemzeti
programokkal. De ne csupán
látványos tervekről beszéljünk:
tudatában vagyok annak, hogy
Tiszasziget akkor lehet vonzó és
megtartó község, ha a vidéki lét
nyugalma mellett biztosítja az
itt élőknek a kisvárosi életforma olyan apróbb szolgáltatásait
is, mint egy kulturális térként
is funkcionáló, kulturált kávézó vagy egy szélesebb választékot kínáló üzletsor. Lépésről
lépésre haladva valóra tudjuk
váltani mindezeket, ha nekünk
is megvannak a célkitűzéseink,
és képesek vagyunk ezeket rugalmasan fölkínálni lehetséges
partnereinknek: állami illetve
uniós szervezeteknek, befektetőknek, egyházmegyének. Ké-

zenfekvő példa erre a CSOK-kal
összhangban most megindított
építkezési program. A mint a
jogszabály napvilágot látott, Tiszasziget hozzáadta, amit egy
önkormányzat hozzátehetett:
telkeket biztosítottunk azoknak,
akik beszálltak a programba, és
családjuk életét szívesen képzelik el a mi közösségünkben. Az
idei esztendő tavaszán nyolc ház
építésére kötöttünk szerződést,

melyek közül az elsők építése
már megkezdődött. Programunk
a jövőben is folytatódik, hiszen
néhány család kérelmét az idei
esztendőben fogja képv iselő
testületünk jóváhagyni Mert a
községi létforma ezen a területen is olyasmit nyújt, amit egy
nagyváros sohasem biztosíthat:
itt minden egyes család előrelépése közvetlen, látható gyarapodást jelent az egész településnek.

Fejlesztések a Kistérségben

Egészségügy

AMÍG MEGÚJUL A RENDELŐ,

GYERMEKPARADICSOM
KONTÉNEREKBEN GYÓGYÍTANAK

Milliárdos orvosi rendelő fejlesztési program indul Szegeden. Az elkövetkezendő
években teljesen megújul a Budapesti körúti, a József Attila sugárúti és a Korondi
utcai rendelőintézet épülete. Kiskundorozsmán pedig új egészségház épül. Elsőként a
Budapesti körút 23. szám alatti rendelő fiatalodik meg, az építkezés ideje alatt modern
konténerekben gyógyítanak majd az orvosok.
December elején kiköltöznek
a gyógyítók a Budapesti körút
23. szám alatti rendelő épületéből, hogy átadják a helyüket
a kőműveseknek, a villany- és
fűtésszerelőknek. A jövő év elején pedig megkezdődik a mára elavult rendelőépület teljes
felújítása. A város egy európai
uniós pályázaton 152 millió forintot nyert az épület felújítása,
amelyet 75 milliós saját erővel
is kiegészítenek, így 227 millió
forintból a „pincétől a padlásig”
teljesen megújulhat a rendelő
épülete. 2017 őszéig a mesterek

belső válaszfalakat mozgatnak
meg, kicserélik a nyílászárókat,
hőszigetelik az épületet, korszerűsítik a fűtésrendszert és az
elektromos hálózatot, teljesen
felújítják a vizesblokkokat, akadálymentesítik a bejáratokat és
az épület déli részében személyfelvonót is kiépítenek.
Természetesen az it t élők
egyetlen pillanatra sem maradnak orvosi ellátás nélkül. Az építkezés idején a Makkosházi körút
és József Attila sugárút találkozásánál lévő zöld területen elhelyezett modern konténerekben folyik

majd a gyógyító munka. A tervek
szerint december 11-ig ideköltözik
a felújításra váró épültből 5 háziorvos, 2 gyermekorvos és a körzet
6 védőnője is itt talál ideiglenes
otthonra. December 12-én, hétfőn
reggel pedig már itt kezdődik a
gyógyító munka.
Igaz Ágnes, az önkormányzat
fejlesztési irodájának vezetője elmondta, a város az építkezés idejére összes tíz vadonatúj, modern
és higiénikus konténert bérel az
itt dolgozó orvosok számára, akik
saját műszereiket, eszközekeit
telepítik át a konténer-rendelőkbe. Az ideiglenes rendelőkhöz
utat is építtet a város, valamint
kerékpártárolókról és parkolókról
is gondoskodnak, hogy az épület
felújításának ideje alatt is megfelelő körülményeket biztosítsanak
az ide érkező betegeknek.
Az eredményes közbeszerzési
eljárást követően a rendelőépület felújítása várhatóan a jövő év
elején kezdődhet meg, az itt élők
pedig 2017 őszén már birtokba
is vehetik a teljesen megújult,
21. századi követelményeknek
megfelelő, korszerű, akadálymentesített orvosi rendelőt.

Újszentivánon

Nehéz eldönteni, hogy az önkormányzat vezetőinek, a dolgozóknak, a szülőknek, vagy pedig
az intézmény kis lakóinak volt
nagyobb az öröme, amikor végre
megnyílt az újszentiváni óvoda ajtaja. A rohamosan fejlődő és bővülő Csongrád megyei településen
egyre több gyermek várta, hogy
birtokba vehesse a csodapalotát.
Nem túlzás ezt állítani, az ovi
kívül belül igazi gyerekparadicsom lett.
Ez eg y úg ynevezett meghívásos pályázat volt, emlékszik
vissza a kezdetekre Kovács Gábor,
projektmenedzser, amikor arról
kérdezzük, hogy milyen pénzből
valósították meg a helyiek legnagyobb álmát.
A 2020-ig tartó uniós fejlesztési
ciklus középpontjában a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés áll, vagyis az édesanyák
visszasegítése a munkaerő piacra.
Ebből a célból is kiemelten fontos
az óvodaépítés. A minisztériumban jól látják, hogy településünk
fejlődik, fiatalodik, így nem csoda, hogy zöld utat kapott pályázatunk és a hatvan jelentkező
közül sikerült bekerülni abba a
negyvenkettőbe, amely elnyerte
a támogatást.

A pályázati forrásnak és az önkormányzati támogatásnak köszönhetően 180 millió forintból 75
férőhelyes intézmény úgynevezett
ovifoci pályával is büszkélkedik.
Arról, hogy az idejáró hatvanhat
gyermek mindennapjai a lehető
legjobban teljenek, hét óvodapedagógus, három dajka és ugyanennyi önkormányzati munkatárs
gondoskodik nap mint nap. A vadonatúj bútorokkal berendezett,
tágas, modern épületben három
csoport, hatvanhat gyerkőccel
kezdte el az évet.
A bel és kültéri játékokban kicsit sem szűkölködő intézmény
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Budapest és Pest Megyei
Mérnöki Kamara és a KTI által
meghirdetett pályázatán további
egy millió forint értékben gyermek kerékpárokat, rollereket,
közlekedési táblákat nyert, így az
ovisok az intézmény falain belül
megtanulhatják a biztonságos
közlekedés szabályait.
A tervezés 2014 tavaszán kezdődött, amikor az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot
hirdetett. A támogatásra a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulás pályázott, mint a Felszabadulás utca
23. szám alá tervezett új óvoda

fenntartója. Az építkezés nem a
neghatározott ütemterv szerint
haladt. A területet ugyanis régészeti lelőhellyé nyilvánították, az
ásatások miatt pedig csúszott a
befejezés határideje.
Az érdemi munka tehát csak
2015 tavaszán kezdődhetett. A 470
négyzetméteres épületben három csoport szobát alakítottak ki,
emelett az új oviban helyet kapott
egy szertárral ellátott tornaszoba
is, hogy a gyermekek mindennapos testnevelését és a külön
sportfoglalkozásokat kényelmes
környezetben végezhessék.
A beruházásra a település a
Szegedi K istérségi Többcélú
Társuláson keresztül nyert támogatást, amelyet az önkormányzat több millió forint önerővel
egészített ki. Ezen felül további
15 millió forint önkormányzati
támogatással hőszivattyút építettek be az oviba.
Az épület tehát nemcsak küllemében modern, az energiaellátását tekintve is a legkorszerűbb
rendszer épült ki. Télen a fűtést,
nyáron pedig a hűtést, illetve a
használati melegvízet talajszondás,
hőszivattyús rendszer biztosítja,
míg az olcsó áramellátást a tetőre
szerelt napelemek teszik lehetővé.
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Közlekedés

Az évszak közlekedési kihívásai

Kitekintő

TÉLI GUMIKON, BIZTONSÁGBAN

Minden évben megfigyelhető, hogy az autósok egy részét
fölkészületlenül éri a tél. Sem a jármű, sem a sofőrök
vezetési technikája nem alkalmazkodik a megváltozott
körülményekhez. Különösen veszélyes, hogy sok autós
még mindig azt hiszi, téli gumira csak havazás idején van
szükség.
Pedig a téli abroncs elengedhetetlen feltétele a biztonságos
közlekedésnek, ha lehűl az idő.
+7 fok alatti hőmérsékleten csak
az ilyen gumik tapadnak megfelelően. Nyári gumikon életveszélyes
helyzetekbe sodródhatunk és a
többi közlekedőt is veszélyeztetjük.
Felszereltetés előtt a nem újonnan vett téli abroncsokat át kell
vizsgáltatni. A gumik cserére
szorulnak, ha profilmélységük
nem éri el a 4 mm-t. Veszélyes,
ha elöregedett, repedezett az
abroncs anyaga. Ellenőrizni kell
a szelepek állapotát. Az ideális
guminyomás téli gumiknál 0,20,3 barral magasabb, mint a nyári
abroncsoknál.
Nem csak a futóműveket kell
azonban fölkészíteni a télre.
Célszerű az autót átvizsgáltatni,

különös tekintettel a hűtőfolyadékra. Az ablakmosó tartály is
mindig legyen feltöltve.
Elindulás előtt, különösen, ha
hosszabb út áll előttünk, tájékozódjunk a várható időjárási
viszonyokról. Induláskor néhány

erősebb fékezéssel és határozottabb kormánymozdulattal győződjünk meg az út állapotáról,
menet közben azonban kerüljük a
hirtelen mozdulatokat. A normál
útviszonyok között megszokottnál legalább háromszor, négyszer
nagyobb követési távolságot érdemes tartani.
Ha valóban nagy hó esik, jobb
otthon hagyni az autót, de ha mindenképpen útnak kell indulni,
tegyük ezt lehetőleg a főutakon,
melyeket elsőként tisztítanak meg

a szakemberek. Nem baj, ha elakadás esetére van nálunk lapát,
némi homok és hólánc. Tankoljuk
tele az autót elindulás előtt, hogy
ha vesztegelni kényszerülünk,
tudjuk fűteni az utasteret. Az
öltözködésnél a kinti viszonyokat vegyük figyelembe, hiszen
megeshet, hogy el kell hagynunk
az autót, vagy valamilyen okból
nem tudunk fűteni. Ha út közben
bajba kerülünk, a tűzoltóság 105ös segélyhívó számát érdemes
tárcsázni.

DÓCON TÖRTÉNT
A dóci Önkormányzat és Dóc
Községér t Eg yesület szervezésében került sor szeptember
30-án az Idősek Világnapjának
megünneplésére. A rendezvényen
számos szép korú lakos vett részt.
A közönséget a Tálent Tehetségkutató Énekstúdió énekesei szórakoztatták, majd süteménnyel,
bográcsossal vendégeltük meg
őket.
A település könyvtárosa Gálné
Gabika kellemes meglepetéssel
készült a gyerekek részére. Kedves kis „Bagoly kuckót” alakított
ki számukra, hogy az olvasáshoz
még többen kedvet kapjanak. A

megújult gyermek részleg ünnepélyes átadására október 7-én
került sor, ahol óvodások is részt
vettek.
Hasonlóan a környékbeli településekhez Dócon is megtörtént
a hulladékgyűjtő edények cseréje,
melyet a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft térítésmentesen biztosított a lakosság részére
egy pályázat keretein belül.
A hónap záróak kordjaként
került sor a Bergendóc Szociális
Szövetkezet szervezésében az első
Daru ünnepre, melyet október 28án tartottak. Az érdeklődőket számos színes programmal várták.

Sport

Zöld sarok

EGY SZÍNES ISMERŐS A KERTBŐL MÁRTON ANITA:

Már ez év nyarán eldőlt, hogy
2017-ben az Év madarának a
tengelicet (Carduelis carduelis)
választották. Mint azt a korábbi
években is már megszokhattuk,
három madárfajt jelültek erre a
címre, melyből az a faj kerül ki
győztesen, amelyik a legtöbb szavazatot kapja. Az erdei fülesbaglyot és a házi verebet előzte le a
tengelic. Az Év madara programot
1979-ben indította útjára a Magyar
madártani Egyesület azzal a céllal,
hogy egyes fajok, madárcsoportok
természetvédelmi helyzetével megismertesse a közvéleményt, valamint a programmal lehetőséget
kínál arra, hogy a lakosság is részt
vállalhasson a fajok védelmében.
A tengelic a pintyfélék családjának egyik faja, mely nem csak
hazánkban, de egész Európában
elterjedt, nem veszélyeztetett magevő madár. A népnyelv stiglicnek,
töklincnek is nevezi, de egyes helyeken tarka pinty elnevezéssel
is illetik.
A veréb méretű felnőtt madarak tollruhája jellemzően tarka,
fejük piros-fehér-feketén sávozott.
Fontos tudnunk azt, hogy a fiatal
madaraknak ez a fej mintázata hiányzik, a fiatalok feje egyszínű barnás. Egy nyári tengelic csapatban a
fiatal egyedeket akár másik fajnak

is gondolhatja az, aki kevéssé jártas a madártanban. Jellegzetes a
szárnyának sárga csíkja, amely a
fiatal és idős egyedeknél egyaránt
megfigyelhető.
Fészkét fák, bokrok közé építi.
Gyakori fészkelője a kertjeinkben
növő tujáknak, fenyőknek, gyümölcsfáknak. Fészkét elsősorban
mohából, száraz fűszálakból alapozza, melyet finom tollakkal,
szőrrel, növényi pihékkel béleli
ki. Tojásai kékes alapszínűek, rozsdásan pettyezettek.
A tengelicek csapatokba verődve
járnak táplálék után. Gyakran a
talaj közelében szedegetik össze
a bogáncsok, mezei katáng vagy
a gyermekláncfű apró magvaiból
álló táplálékát. Emellett apró rovarokat is fogyasztanak. Hullámzó
röptükről, csilingelő jellegzetes
hangjukról könnyen felismerhetők.
A téli madáretető gyakori vendégei. Azok, akik rendszeresen
etetik kertjükben, közvetlen környezetükben a madarakat, és az
etető feltöltése, gondozása mellett
megfigyelik a terített asztalhoz
érkező madárvendégeket, azok tapasztalhatták már, hogy egy-egy
tengelic beül az etetőbe, és gyakorlatilag az egész napot képes ott
eltölteni. Ezalatt a többiek hangos
acsarkodások közepette próbálják
elfoglalni a jobb helyeket, hogy
eleséghez jussanak.

Legalkalmasabb etetésükre a
fekete színű olajnapraforgó, melynek a héja vékonyabb, olajtartalma magasabb, mint a nagyobb
szemű csíkos napraforgó magé.
Ezt a kistelepülések őstermelőitől
kedvezőbb áron beszerezhetjük,
mint az üzletekben. Emellett az
emberi fogyasztásra már alkalmatlanná vált avas mákot, darált
diót is adhatunk az etetőre érkező
tengeliceknek. Arra vigyázzunk,
hogy cukros, fűszeres magvakat
ne adjunk a madaraknak.
Fontos szabálya a madáretetésnek, hogy ha elkezdünk etetni, akkor azt a tél végéig folytatnunk kell,
hiszen az etetőre szokott madarak
nem mozdulnak az etető környékéről, várják az eleséget. Viszont
ha nem kapnak, legyengülnek, és
éhen pusztulhatnak.
Azt is szem előtt kell tartsuk,
hogy csak a tartós fagy, illetve a
hó beköszöntével kezdjünk etetni!
Érdemes az etetés mellett madáritatót is beüzemelni, ahol az
etető közelében friss vízzel olthatják szomjukat a madarak. Fagyos
időben langyos vizet adjunk, amely
később fagy csak újra be, vagy egy
a radiátoron megmelegített követ
tegyünk az itató táljában, ami tovább melegen tartja a vizet.
Hazánkban védett faj, természetvédelmi eszmei értéke 25 000
forint. Ne csak ezért vigyázzunk rá!

CSÚCS VOLT EZ AZ ÉV!

Márton Anita pályafutása legemlékezetesebb idényén van túl!
A világklasszis súlylökő a portlandi fedett pályás világbajnokságon
egy ezüstéremmel nyitott, majd
az amszterdami Eb-n is második
lett, végül pedig augusztusban a
riói olimpián kiváló versenyzés
után szintén felállhatott a dobogóra. Eperjesi László tanítványa
az utolsó, hatodik sorozatban új
magyar rekordot lökött, 19 méter
87 centiméteres eredményével
pedig megszerezte a bronzérmet!
- A riói olimpiai egy fantasztikus
élmény – kezdett bele az emlékek felidézésébe Márton Anita. Az edzőmmel
tizenhat éve dolgozunk együtt, ez a
nagyszerű eredmény pedig ennek a
több mint másfél évtizednek a megkoronzása. A legmerészebb álmainkban
szerepelt az olimpiai dobogó, hiszen
tudtuk, hogy erre reálisan hét-nyolc
versenyzői is esélyes. Mivel ilyen erős
a női súlylökő mezőny, ezért előzetesen
azt mondtam, hogy az éremhez 20
méter feletti lökés szükséges. Nagyon
szerettem volna ezt én is ezt túldobni!
Tizenhárom centi hiányzott, de szerencsére ez a 19.87 méter is elegendő

volt ahhoz, hogy olimpiai bronzérmes
legyek.
Ez a nagyon szépen csillogó
bronz az első magyar érem súlylökésben az olimpiákon.
A hölgyek között magyar atléta
legutóbb 1968-ban, Mexikóban
állhatottt fel a dobogóra, akkor
a gerelyhajító Németh Angéla
olimpiai bajnoki címet szerzett, a
diszkoszvető Kontsek Jolán pedig
szintén bronzérmes lett. Márton
Anita az olimpia után sem állt le,
hiszen még több komoly hazai
és nemzetközi versenyen indult.
Szeptember elején harmadik lett a
Gyémánt Liga brüsszeli viadalán,
az összetett pontversenyt pedig
a második helyen zárta. A remek
eredményeknek köszönhetően
bekerült az Év európai női atlétája
címre jelölt tíz versenyző közé is.
- Ez tényleg egy csúcs év volt –
folytatta a világklasszis atléta. Jól
sikerült a felkészülésem, amit Laci bácsival (edzője, Eperjesi László; a szerk.)
elterveztünk, az összejött. A szezon
legfontosabb versenyére, az olimpiára
időzítettük a csúcsformát, ezért munkából mentünk az Európa-bajnokságra és

a Gyulai István Memorial-ra is. Utóbbi
versenyen így is sikerült megjavítanom
az országos rekordot, az a 19.49 méter
nagyon jó előjel volt három héttel a riói
utazás előtt.
Márton Anita élete is egy kicsit
megváltozott az olimpia után,
hiszen az az elmúlt három hónapban egymást érték a különböző
meghívások, a Szeged-Tápéhoz
nagyon kötődő klasszis pedig
próbált minden felkérésnek eleget tenni.
- Nagyon sokan felismernek most
már nem csak Szegeden, vagy Békéscsabán, hanem az országban mindenhol. Tényleg rengeteg meghívást kaptam és igyekesztem a legtöbb helyre
el is menni. Most már benne vagyunk
az alapozó edzésekben, ezért egyre
kevesebb a szabadidőm, de próbálom
úgy szervezni a napjaimat, hogy a
sport és a magánéletem mellett ezekre
a programokra is maradjon idő. Tápé
pedig továbbra is szívem csücske. Itt
születtem, mindig itt is éltem és igaz,
hogy sokat utazom, de az év nagyobb
részét itt töltöm. Szeretek itt élni, mert
ez egy nagyszerű összetartó közösség.
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EGÉSZSÉGESEBB LESZ AZ
IVÓVÍZ TÖBB TELEPÜLÉSEN

Nem kell az ásvány vizes palackokkal bajlódni a jövőben,
egészséges víz folyik a csapokból. Mindenképpen így van ez
Deszken, Kübekházán, Röszkén,
Tiszaszigeten, Újszentivánon
és Zsombón, vag yis azokon a
csongrád megyei településeken,
amelyek részt vettek az unió és a
Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás által
támogatott programban.
A fejlesztés, melynek köszönhetően mind a hat településen

olyan ivóvíz jut el a fogyasztókhoz, amely az unió által előírt
szigorú szabályozásnak minden
szempontból megfelel, több mint
egy milliárd forintból valósult
meg. A szakembereknek településenként más és más feladatokat
kellett elvégezni a cél érdekében.
Deszken, Kübekházán, Röszkén és az Újszentivánt is ellátó
Tiszaszigeten olyan technológia
kiépítésére volt szükség, mely
alkalmas az arzén eltávolítására.
A települések szinte mindegyikén

ezen felül meg kellett oldani a víz
gáztalanítását és a vas-mangán
eltávolítását.
Deszk egy teljesen új kutat és
víztornyot kapott, de Kübekháza
is egy új víztoronnyal gazdagodott. Új gépházat pedig Deszk
mellett Röszkén és Zsombón
kellett kialakítani. Újszentivánon a szomszéd településsel való
összeköttetést biztosító rendszert
építettek ki, Tiszaszigeten pedig
új gépház épült és egy új kutat
is fúrtak.

A rekonstrukció részét képezte
a részleges hálózatrekonstrukció és a meglévő telepek teljes
automatizálása szinte minden
önkormányzat esetében.

A beruházás összességében
több mint egy milliárd forintba
került, ebből az összegből 890
millió forintot az Európai Unió
biztosított, a központi költség-

vetés 334 millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz, a
tagönkormányzatok pedig 237
millió forinttal egészítették ki a
költségeket.

zata emlékművet állított, ezzel
tisztelegve a településen történt
események előtt. Bánvölgyi László
szobrászművész alkotását Lázár
János miniszterelnökséget vezető
miniszter és Molnár Áron a település polgármestere leplezte le.
„Az angyal jelkép a jóságot és
szabadságszeretet hozza el közénk, a fáklyalángnak, a fénynek
pedig vezetnie kell az utunkon, és
mindig az legyen a szemünk előtt,
amíg a fényt látjuk, nagy baj nem
lehet” – mondta el Molnár Áron.
A megemlékezésen felléptek
a Fehér Ignác általános iskola
tanulói, valamint Petróczki Vivien

és Szívós László színművészek.
Az emlékmű állítását az 1956os forradalom és szabadságharc

60. év fordulójára létrehozott
Emlékbizottság 5 millió forinttal támogatta.

3 bika, később 2 tehén érkezik.
Környezetük teljesen megfelel
majd eredeti élőhelyüknek; az
elefántház Angkor híres épületeit
idézi meg.

A Vadaspark úgy számol, hogy
az elefántok bemutatása jelentős
látogatószám emelkedést eredményez, így a jegybevétel fedezi
az ormányosok tartási költségeit.

Kitekintő

ALGYŐI TÖRTÉNÉSEK

és nem kellene átjárniuk az edzőterembe, másrészt mert egy olyan
közösségi tér alakulna, ahol meg
tudnák tartani azokat az óvodai
programokat, melyeket eddig
több ütemben voltak kénytelenek
lebonyolítani” – monda el a megnyitón Molnár Áron, a település
polgármestere.
A tornaszoba átadásával olyan,
a mai kor követelményeinek
megfelelő térrel bővült az algyői
óvoda, melyben örömmel sportolhatnak a gyermekek.

56-OS EMLÉKMŰ
ÚJ TORNASZOBÁT ADTAK ÁT
ALGYŐN

óvodások sportolási lehetőségét
biztosítani tudná az intézmény,

Az 56-os forradalom 60. évfordulójára az algyői Önkormány-

Az alg yői Szivárvány óvoda
új tornaszobájának átadása az
Algyő Napi rendezvénysorozat
egyik fontos állomása volt. Az új
létesítmény 37,5 millió forintból
valósult meg, melyből 20 milliót a
Belügyminisztérium pályázatán
nyer el az önkormányzat.
“Egy olyan megnyitón lehetünk
jelen, amit már nagyon vártunk.
Korábban arról beszélgettünk,
nagyon jó lenne egy olyan közösségi tér, ahol eg y részt az

Fejlesztések Szegeden

Angkorban érezhetik magukat az ormányosok

TERVEZIK A SZEGEDI ELEFÁNTHÁZAT

És elefánt mikor lesz? Ez a kérdés megszámlálhatatlanul sokszor hangzott el a Szegedi Vadaspark kapcsán, noha az állatkert elefántok nélkül is a családok kedvence.
A kérdésre immár pontos válasz adható: 2018 tavaszától megcsodálhatók lesznek a
hatalmas növényevők Szegeden.
Az elefántok tartása, mivel óriási mennyiségű táplálékot igényelnek, igen költséges. Ez az egyik
oka, hogy a Vadaspark eddig nem
vállalkozott e faj befogadására.
A másik ok, hogy bár az óriási
emlősök barátságosnak tűnnek,
gondozásuk rendkívül veszélyes.
Veprik Róbert, a Vadaspark igazgatója munkatársaival az elmúlt
években tanulmányozta azokat a

korszerű módszereket, melyeknek köszönhetően a gondozók
teljes biztonságban láthatják el
az elefántokat.
A szakmai felkészülés mellett
megérkezett a pályázati lehetőség
is. A Vadaspark és Szeged önkormányzata közösen pályázott a
mintegy 480 milliós uniós forrásra, amiből fölépülhet az elefántház és a hozzá kapcsolódó

kifutók. Veprik Róbert elmondta,
hogy a Vadaspark a tervezésre,
előkészítésre saját forrásait
mozgósította. Ezek pótlására
szeptemberben a város 18 millió
forintos tagi kölcsönt biztosított,
amit a park a pályázati pénzből
fizet vissza.
Szegeden ázsiai elefántokat láthatnak majd a látogatók, melyek
valamivel kisebbek afrikai roko-
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naiknál. Természetes életterük
egyre zsugorodik, ezért is fontos
az a tenyésztési program, melyhez a Szegedi Vadaspark is csatlakozik. Az új kifutókra először
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