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Tiszasziget Önkormányzata 
az elsők között határozott arról, 
hogy az állami lehetőségeken túl 
ingyenes telkek biztosításával 
segíti a háromgyermekes csalá-
dok letelepedést a községben. Az 
elmúlt esztendőben útjára indí-
tott program kapcsán 10 család 
választotta leendő lakhelyéül a 
települést. Az idei esztendőben in-
dultak meg a házépítések az első 
család várhatóan júniusban be is 
költözik új otthonában. A csalá-
dokkal folyamatos az egyeztetés 
és a kapcsolattartás várhatóan az 
idei esztendőben további hat csa-
lád kezdi meg az építkezést vagy 
költözik be az új családi házába. 
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Egyre csábítóbb célpont az 
Alföld Balatonja Sándor-
falván

Június elejétől auto-
maták váltották fel 
a jegyes rendszert a 
parkolásban Szegeden

Elballagott az első csoport a va-
donatúj óvodábó Újszentivánon

Évtizedekre lökést adhat Szeged gazdaságá-
nak az egykori Öthalmi úti szovjet laktanya 
területén, több mint 70 milliárd forintból 
felépült lézerközpont – mondta Botka László 
polgármester abból az alkalomból, hogy május 
végén ünnepélyesen is átadták Magyarország 
modernkori történetének legnagyobb tudo-
mányos beruházását.

– Saját Alaptörvényét is 
képes megsérteni a Fidesz, 
ha arról van szó, hogy szá-
mára kedvező költségve-
tést állítson össze – mondja 
Szabó Sándor. 

 Folytatás a 2. oldalon
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Tudomány

BOTKA LÁSZLÓ:
SZEGED TÖRTÉNELMET
ÍR A LÉZERKÖZPONTTAL

MEGÚJULT  
A PARKOLÁSI 
RENDSZER BELAKTÁK AZ  

ÓVODÁT A KICSIK

Az ünnepélyes átadáson Or-
bán Viktor miniszterelnök azt 
mondta, a szegedi kutatóközpont 
nem olyan beruházás, amellyel 
felzárkózhatunk Európához, 
hanem olyan, amellyel Európa 
felzárkózik a világhoz. Magyar-
ország akkor lehet a jövő nyertese 

– tette hozzá –, ha tudományos 
kutatóközpontok egész hálózatát 
hozzuk létre.

Botka László polgármester az 
épületkomplexum avatása alkal-
mából tartott sajtótájékoztatón 
emlékeztetett arra, hogy Szege-
den a közös munka 2007-ben kez-

dődött, akkor beszéltek először a 
város és az egyetem vezetői arról, 
hogy a világhírű szegedi lézerfi-
zikai iskola tradícióira alapozva 
megpályázzák az unió tudomá-
nyos nagyberuházását. 

2009. október 1-jén született 
meg a döntés Brüsszelben, hogy 

Szeged elnyerte a következő év-
tized legnagyobb beruházását a 
térségben. Akkor Botka László 
úgy fogalmaztott: „Történelmi 
nap a mai, Szeged győzött, egész 
Magyarország nyert!”

Bajnai Gordon miniszterel-
nök Szegeden vállalt a kormány 

nevében teljes pénzügyi garan-
ciát a központ megépítésére és 
25 évig történő üzemeltetésére. 
A kormány ekkor jelentette be, 
hogy 1 milliárd forintot biztosít 
a komplett tervdokumentáció 
elkészítésére. 

Fejlesztések a Kistérségben

 Folytatás a 8. oldalon

Fejlesztések Szegeden

TOVÁBB 
FEJLESZTIK 
A NÁDAS TAVAT

Interjú

SAJÁT ALAPTÖRVÉNYÉT IS 
SÉRTI A FIDESZ KÖLTSÉGVETÉSE

Szeged szocialista országgyű-
lési képviselője szerint nemcsak 
az Alaptörvénnyel, de az európai 
normákkal is szembe megy az 
a fideszes javaslat, amely közel 
négyszer akkora támogatást ad 
az egyházi iskolában tanulóknak, 
mint az állami oktatásban részt 
vevők diákoknak.

A Magyar Szocialista Párt frak-
ciójának módosító javaslata ezért 
összesen 250 milliárd forintot 
csoportosítana át a költségve-
tésben az oktatás színvonalának 
növelésére. 

Az idei gyereknapon tették le 
a Vadasparkban az új elefántház 
alapkövét. A beruházás közel fél-
milliárd forintba kerül, melyet 
uniós forrásból biztosítanak.

A látogatók nem csak az ál-
latokat nézhették meg május 
utolsó vasárnapján, hanem részt 

vehettek az új látványosság, az 
elefántház alapkőletételén is. Az 
intézmény az előző költségvetési 
ciklusban 62,5 millió forint uniós 
támogatást nyert el a zsiráfház 
építésére, de elkészült a pingvin-
kifutó és a fókamedence is, me-
lyek nagyban hozzájárultak a láto-

gatószám jelentős emeléséhez. 10 
év alatt 1 milliárd forint fejlesztés 
valósult meg a Vadasparkban. A 
mostani 480 milliós beruházás 
azonban az eddigi legnagyobb 
beruházás az intézmény életében 
- mondta Veprik Róbert igazgató.

Otthonteremtés
és fejlesztések
Tiszaszigeten  

RÖVIDESEN SZEGEDEN IS HALLJUK
MAJD AZ ELEFÁNTDÜBÖRGÉST



Tudomány

– 2010 május végén, amikor meg-
alakult az Orbán-kormány mindenki 
megrökönyödésére nem írta alá a terve-
zés megkezdéséhez szükséges egymil-
liárd forintos támogatási szerződést, 
így nem kezdődhetett el a tervezés.

A mélypont 2010. szeptember 17-
én volt, amikor Kósa Lajos, a Fidesz 
ügyvezető alelnöke, egy szegedi saj-
tótájékoztatón azt mondta: „Az egész 
lézerközpont csak szélhámosság, a 
kormány átverte a szegedieket, ah-
hoz asszisztált Botka. Az európai 
unió semmilyen támogatást nem ad 

a szuperlézer megépítéséhez” – eleve-
nítette fel a történelmi hitelesség 
kedvéért a központ létrejöttének 
történetét Botka László.

– Ebben az időszakban a Parla-
mentben többször is interpelláltam, és 
elmondtam, hogy szörnyű nemzetközi 
következménye lenne annak, ha 2011-
ben – amikor Magyarország töltötte be 
az EU soros elnöki posztját – egy ilyen 
nemzetközi botránnyal kezdené ezt az 
ország. Végül a kormány is megértette, 
hogy az európai lézerközpontot Euró-
pa magának építi, ők pedig Szegedet 
választották helyszínnek. 

2012. december 12-én végül 
elkészültek a dokumentációk a 
brüsszeli támogatások lehívá-
sához: közel 70 milliárd forint-
ról volt szó, hiszen a beruházás 
85 százalékát az európai unió 
finanszírozta. 

– Ezek után 2014. február 6-án 
megtörtént az épület alapkövének 
letétele, 2017. május 25-én pedig ünne-
pélyesen fel is avathattuk az épületet.

Botka László hozzá tette: ezzel 
fejlesztéseknek nincs vége. 

– Azt szeretnénk, ha az ELI az 
egész régió gazdaságának zászlós-

hajója lenne. Ezért a központ körül 
lévő 70 hektáros terület gazdasági 
hasznosításának koncepcióját is 
elkészítettük. A terület ugyan álla-
mi tulajdonban marad, de egy tu-
dományos ipari park létesül majd 

rajta. Ebben a munkában az önkor-
mányzat is részt vesz: többek között 
úgy is segítjük a munkát, hogy 3 és 
fél milliárd forintért utat építünk a 
Vértói úttól Béketelepen át az ELI-ig. 
Valamint elkészült egy körülbelül 4 

ezer négyzetméteres inkubátorház 
programja is: ezt az egyetem és vá-
ros tulajdonában lévő Biopolisz Kft. 
szervezi. Mindez hatalmas lökést ad 
majd Szeged fejlődésének – mondta 
végül Botka László

 Folytatás az 1. oldalról
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 Folytatás az 1. oldalról
– Ötven milliárd forint az álla-

mi fenntartású iskolák normatív 
támogatásának növelésére kelle-
ne, hogy ott is megkapják a diákok 
200 ezer forintos „fejkvótát”, akár 
csak az egyházi iskolák tanulói, 
de 20 milliárdot csoportosíta-
nánk át a pedagógusok béreme-
lésre, és 30 milliárddal többet 
költenénk jövőre a felsőoktatásra 
is – mondja szegedi honatya.

Szabó Sándor szerint az oktatás 
mellett az egészségügy és a szoci-
ális ellátás területe a legnagyobb 
vesztese a tervezett büdzsének.

A szocialista képviselők módo-
sító indítványukban 266 milliárd 
forinttal többet javasolnak költeni 
jövőre az egészségügyre. Az MNB 
alapítványainak vagyonából nö-
velnék a gyógyszerkasszát, javí-
tanák a kórházak felszereltségét, 
rendeznék a mentősök bérét, és 
a járóbeteg-ellátás forrásait is az 
igényekhez igazítanák. 

– Javaslatunk szerint 20 mil-
liárd forintot fordítanánk arra, 
hogy a 65 év felettiek ingyenesen 
juthassanak hozzá krónikus be-
tegségük esetén a háziorvosok 
által felírható gyógyszerekhez.

A Fidesz hétéves kormányzása 
miatt egyre nagyobb a szegény-
ség. Ma már létminimum alatt él 
a lakosság több mint harmada. 
A szegedi szocialista képviselő 
szerint ennek ellenére jövőre 
is a jómódúak lesznek a Fidesz 
költségvetésének haszonélvezői.

– A legrászorultabbaknak 
2018-ban sem nyújt semmilyen 
érdemi segítséget a kormány. 
Ezért kezdeményeztük 258 mil-

liárd forint átcsoportosítását a 
jóléti támogatások színvonalának 
növelésére.

A szocialista frakció javaslata 
szerint 35 százalékkal emelnék 
a 9 éve változatlan családi pótlék 
összegét, de növelnék a rászoruló 
gyermekek szünidei étkeztetésé-
nek támogatását is. 

–  Azt is szeretnénk elérni, hogy 
a kormány duplájára, 6 milliárd 
forintra emelje a szociális tűzifa 
vásárlására szánt támogatás ösz-
szegét, 30 milliárd forinttal pedig 
erősítsék meg a szociális bérla-
kás-rendszert, hogy az alacsony 
jövedelmű családok is otthont 
tudjanak maguknak teremteni.

Botka László polgármester be-
szédében kiemelte, hogy a Va-
daspark évről évre megkérdezte 
a látogatóit, hogy milyen állatot 
szeretnének látni az állatkertben 
és minden alkalommal az elefánt 
végzett toronymagasan az élen. 
A gyermekek (és persze a szülők) 
óhaja mindennél előbbre való, 
ezért indították el a beruházást. 

A polgármester hozzátette: Az 
elmúlt évtizedben közel 1 milli-
árd forintos fejlesztést valósult 
meg az idén 28. születésnapját 
ünneplő Vadasparkban, amely 
Magyarország legfiatalabb, de 
legnagyobb alapterületű és legdi-
namikusabban fejlődő állatkertje. 
A fejlesztéseknek köszönhetően 
néhány év alatt az intézmény 
megduplázta látogatóinak szá-

mát, mostanra már meghaladja 
az évi 200 ezer főt.

A kivitelezést egy szegedi cég, 
a Ferroép Zrt. végzi majd el, mely-
nek vezérigazgatója elmondta, 
hogy a munkálatok szinte az 
alapkő elhelyezése után elkez-
dődnek. Nemesi Pál biztosította 
az ünnepség részvevőit, hogy 
cége mindent el fog követni an-
nak érdekében, hogy határidőre 
elkészüljön a látványosság. Ha 
így lesz, az elefántok jövőre ve-
hetik birtokba új otthonukat.  A 
ház 1443 négyzetméteres lesz, 
ehhez tartozik majd 7000 négy-
zetméter kifutó és még épül egy 
320 négyzetméteres terasz is. 
A Vadaspark szakmai stábja is 
készül már az elefántok érkezé-
sére, hiszen az elmúlt években 
tanulmányozták azokat a kor-
szerű módszereket, melyeknek 
köszönhetően a gondozók teljes 
biztonságban láthatják majd el 
az elefántokat. 
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INDÍTVÁNY A Z ÖNKORMÁNYZATOKÉRT
Szabó Sándor egyéni indítvánnyal igyekszik az önkormányza-

tok működőképességén segíteni. A kormány kénye-kedve szerint 
osztogatott támogatásai helyett azt javasolja, hogy a beszedett 
gépjárműadók 80 százaléka, valamint a településeken élők személyi 
jövedelemadójának 10 százaléka a jövőben az önkormányzatokat 
illesse meg.

SAJÁT ALAPTÖRVÉNYÉT IS 
SÉRTI A FIDESZ KÖLTSÉGVETÉSE
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– A szociális feladatellátásokra 
kapott f inanszírozások sajnálatos 
módon folyamatosan csökkennek – 
mondta Király László deszki pol-
gármester. Deszk község a 2016-os 
évben 12,2 millió forint költségvetési 
támogatást kapott szociális célokra. 
Ez az összeg idén várhatóan 5,7 millió 
forint lesz.

DESZK: 
VALAMIT VALAMIÉRT ELV

– Az egyesített szociális intézmé-
nyünk működtetésére előző évben 
13,5 milliót, idén már csak 11,7 milliót 
kapunk – folytatta Király László. 
– Nyilvánvalóan évente változnak a 
lakosságnál jelentkező igények, így 
a kérelmek és a támogatások meg-
oszlása is. Azt azért elmondhatjuk, 
hogy döntően az önkormányzat ál-
tal finanszírozott szociális keretből a 
gyermekvédelmi támogatásra (5-600 
ezer forint), lakhatással kapcsolatos 
ellátásokra (1,9 millió forint), a tovább-
tanulás – Bursa Hungarica – támo-
gatására (4-500 ezer forint), tűzifa 
támogatásra (1,6 millió forint), gyógy-
szertámogatásra (260 ezer forint), 
lakbértámogatásra (60 ezer forint) 
fordítunk a község költségvetéséből.

– Az igények nagyságrendje szinte 
állandó, leginkább az önkormányzat 
önrész hozzájárulása, ami folyamatos 
emelkedést mutat. A tavalyi 5,3 millió 
forinttal szemben idén közel 9 millió 
forintot kell a saját bevételeinkből erre 
a területre félretenni, ami nem kevés! 
Különösen akkor igaz ez, ha megnéz-

zük a helyi adóbevételeink alakulását. 
Az idén csökkenő adóbevételeinkkel 
számolva a tavalyi 2 százalék helyett 
2017-ben az adóforintok 4 százalékát 
kell a szociális célokra fordítanunk. 
Ennek a 3,7 millió forintnak lenne he-
lye akár a település-üzemeltetés, akár 
a közterületek szépítése, fejlesztése, de 
akár az intézményeink eszközellátott-
ságának javításában is.

– A kérdés nem az, hogy a szüksé-
ges önrész biztosítását meg tudjuk-e 
oldani minden további nélkül, hiszen 
a gazdálkodás alapvetően arról szól, 
hogy amire kell, arra juttatnunk kell, 
és a maradékból tudunk lyukakat 
foltozni – ez így működik otthon, a 
családoknál is. A kérdés az, hogy ami-
kor köztudott, hogy ilyen alacsonyan 
tartott nyugdíjak és bérek mellett egy-
szerűen rászorulnak a családok az 
ilyen támogatásokra, akkor miért 
nem kapnak az önkormányzatok 
elegendő f inanszírozást. Nem elé-
gedetlenkedek, és el kell mondjam, 
hogy egyáltalán nem szórjuk a köz-
pénzt szociális segélyekre. Köztudott, 
hogy az adófizetőkre, a tisztességre és 
az egyenlő esélyekre gondolva azt a 

gyakorlatot alkalmazzuk Deszken az 
eseti szociális segélyek esetében, hogy 
amennyiben a kérelmező családjában 
van munkaképes családtag, úgy a 
közterhek megfizetése mellett pár na-
pos munkát ajánlunk, hiszen a segély 
nem jár – csupán adható. Ezt egyaránt 
elfogadják a szorult helyzetben lévők, 
és azok is, akik által befizetett adóból – 
munkával segítünk – ilyen esetekben. 
A valamit valamiért elv tisztességes 
hozzáállást szül a legtöbb esetben. 
Mindezeket összegezve azt mondom, 
ha ilyen körültekintés mellett is emel-
kednek az önkormányzat terhei ezen 
a területen, akkor a rendszer átvizs-
gálásra szorul.

KÜBEKHÁZA: SÚLYOS 
KÖVETKEZMÉNYEI 
LESZNEK MÉG ENNEK 

– A kübekházi önkormányzat ta-
valy összesen 16,2 millió forint állami 
normatív támogatást kapott szociális 
célokra, amit például közfoglalkoz-
tatási önerőre, tűzifára, beiskolázási 
és gyógyszertámogatásra, temetési 
segélyre, valamint a szegedi kistérség-
nek fizetett a házi segítségnyújtásra, a 

szociális étkeztetésre, családsegítő és 
gyerekjóléti szolgálat működtetésére 
hozzájárulásként. Már a tavalyi álla-
mi támogatást is kétmillió forinttal lép-
tük túl, pedig mi nagyon takarékosak 
voltunk. Idén a 16,2 millió forint helyett 
már csak 12,5 millió forintot kaptunk 
a központi költségvetésből szociális 
célokra, pedig csak a kistérségnek 
17 millió forintot kellene fizetnünk a 
szociális alapellátás önkormányzati 

hozzájárulásaként – mondta Molnár 
Róbert kübekházi polgármester.

– Az önkormányzati szektor ki 
van véreztetve. Minél kisebb egy te-
lepülés, annál mostohább gyermeke 
a kormányzatnak. Úgy tudtunk több 
pénzt fordítani az elmúlt időszakban 
a kormányzat által biztosított költ-
ségvetési forrásokon felül, a sajnos 
szükségszerű szociális kiadásainkra, 
hogy a kistérség felé a számláinkat 
halasztottan fizettük, illetve a mai 
napig is van némi tartozásunk feléjük. 
Mivel a régi, közismert nevén ÖNHI-
KI-támogatást nem igazán kapunk 
– ezzel bünteti a kormány azokat, 
akik nem simulékonyak a hazugsá-
gaikban –, így meglehetősen szűkös 
a mozgásterünk. Meggyőződésem, 
hogy tudatosan vannak szűk pórázon 
tartva a kisönkormányzatok: egyfelől 

kicsik, nincs szavuk, nem hallatszik el 
messzire a hangjuk, nem rendelkeznek 
nagy szavazatpotenciállal, így nem 
kell velük nagyon számolni, csak nyűg 
nekik. Másfelől: így vannak kézben 
tartva. Amennyiben a polgármester 
és a testület besimul a kormánynak, 
határ a csillagos ég, ha jár a szájuk és 
renitenskednek, vessenek magukra. A 
hatalommal való visszaélés az, ha a 
kormány megkülönbözteti egymás-
tól Magyarország polgárait! Súlyos 
következményei lesznek még ennek, 
rájuk nézve. Hosszú távon biztosan, 
mert amit vet, azt egyszer le is kell 
majd aratnia. Fájdalmas szembesü-
lés lesz nekik, és a magyar népnek 
is, de a kijózanodáshoz szükségünk 
lesz ezekre a fájdalmakra – mondta 
Molnár Róbert.

Deszk címerében egy fölemelt 
szárnyú fehér színű madár van, 
amely zöld, leveles dohányágat 
tart a szájában.

DESZK: TELJES BÉKÉBEN 
EGYMÁSSAL

A deszki címer másik eleme: a 
görögkeleti és a katolikus templo-
mok tornya a lakosság mai nem-
zeti összetételét hivatott szimbo-
lizálni, és azt, hogy a szerb és a 

magyar lakosság hosszú ideje él 
egymással teljes békében. A címer 
alakja és színezése a településen 
1804-től birtokos Gerliczy család 
emlékét idézi. A hullámos ezüst-
pólya a Marost jelképezi.

KÜBEKHÁZA: VILLÁSVÉGŰ 
ARANYKERESZT

Kübekháza címere beszélő cí-
mer, amelyben a dohánylevelek a 
település alapított jellegére és az 
alapítás céljára utalnak, ugyan-
is az 1843-ban ide települt gaz-
dáknak – mint általában a gányó 
(dohánytermesztő) települések-
nek – kötelességük volt földjük 
egy részén az állammal felesben 
dohányt ültetni. Kübekházán a 
termelőknek kiosztott 16 hold 
földből három holdra vonatkozott 
ez a kötelezettség, ezért szere-

pel három aranyos dohánylevél 
a pajzsfőben A nyelükkel lefelé, 
hegyükkel felfelé mutató levelek 
a kék mezőben utalnak a dohány-
termesztők patrónusára, Illés pró-
fétára, akit forgó szélben tüzes 
szekér ragadott el az ég kékjébe. 

Az aranyszalag a pajzsfő alatt a 
hajdani birtokos emlékét idézi: 
a magyar államalapítás korában 
ugyanis a Szent István királlyal 
is szembehelyezkedő marosi 
vezér, Ajtony uralta e vidéket, s 
az ő nevének jelentése: „arany, 
aranyból való”. De megjeleníti ez 
a mezőrész azt a tényt is, hogy a 
napfényes órák száma e tájon igen 
magas, ami a dohánytermesztés 
számára fokozott előnyt jelent. A 
vörös mező a település területét 
jeleníti meg, amelyhez érdekes 

monda fűződik. A vörös mezőben 
lebegő villásvégű aranykereszt 
ugyancsak a telepítés gyakor-
latát idézi, mert a falu kijelölése 
úgy történt, hogy egy keresztet 
leszúrtak a leendő központ, egyet 
a templom, egyet pedig a temető 
helyének kijelölésére. A telepí-
tés megkezdésekor tehát csupán 
ezek a keresztek álltak. Kifejezés-
re jut e jelképben a település la-
kosainak mélyen hívő keresztény 
mivolta és hagyományaihoz való 
ragaszkodása is.

RÖSZKE: AZ ÉLETFÁVÁ 
MAGASZTOSULT TÖLGY

Röszke címere a beszélő cí-
merek kategóriájába tartozik. A 
címerkép közepén átfutó ezüstpó-
lya a Tiszát jelképezi. A bal pajzs-
mező azt fejezi ki, hogy a község 
közel fél évszázadig a szegedi vár 
tartozéka volt, s faanyaggal látta 
el azt, erre céloz az aranykapu és 
az életfává magasztosult tölgy. 
A jobb pajzsmezőben található 
egykori szállítóhajó egyrészt azt 
demonstrálja, hogy az első ismert 
lakosok a vízen sószállítással fog-
lalkoztak, másrészt azt, hogy ezer 
évig – egészen a Tisza szabályo-
zásáig – Röszke tulajdonképpen 
halászfalu volt. A címertalpban 

szereplő  ékben a község jelenét 
megalapozó paprikavirágok, az 
arany dohány virágok pedig a 
dohánytermesztésre céloznak. 
A török sisak pedig arra emlékez-
tet, hogy 1439-40-ben legalább 
fél esztendeig Röszke szultáni 
rezidencia volt. Hunyadi János 
fegyvertársának, Daud Cselebi 
ellencsászárnak a csapatai állo-
másoztak itt.

ÚJSZENTIVÁN:  
A  KISZÁRADT FATÖRZS 
ÉS A FRISS HAJTÁS

Újszentiván címere is beszélő 
címer. A vízben található két alak 
a falu nevét jelképezi. Szentiván 
németre fordítva: Sankt Johann. 
Iván a szlávból kölcsönzött ma-
gyar név, amely Keresztelő Jánost 
jelent. A helység első nevét első 

temploma védőszentjének kö-
szönheti. E templom körül ala-
kult ki az első település, amely 
a századok folyamán megsem-
misült. A kiszáradt fatörzs ezt 
a pusztulást jelenti, míg a friss 
hajtás azt az újjászületést, ami 
250 évvel ezelőtt történt a falu 
életében. A búza a helyi gazda-
sági élet egy kiemelkedő ágát, 
a mezőgazdaságot ábrázolja. A 
templom pedig a mai község 
legnagyobb értékére, a görög-
keleti ortodox templomra utal, 
amely már 1760-ban állt. A gö-
rögkeleti szerbek gondozását a 
mindenkori pópa látta, (látja) el, 
akinek Újszentivánon volt (van) 
a székhelye. A három rész a falu 
három nemzetiségét jelképezi: 
a magyarokat, a németeket és a 
szerbeket, az ő összefonódott-
ságukat Újszentiván múltjában.

MILLIÓK AT FORDÍT RÖSZKE A BÖLCSŐDE MŰKÖDTETÉSÉRE
Jóllehet a bölcsődei ellátás nem szociális célú támogatás, de a bölcsőde mint intézmény a 

szociális ellátórendszerben szerepel. Röszkén tavaly 21,5 millió forint volt a bölcsődei ellátásra 

fordított kiadás, idén 21,9 millió forint ez az összeg. A működtetési költség közel 40 százalékát az 

önkormányzat állja. Tavaly 8,2 millió, idén 11,8 millió forint a saját erő. Ez utóbbi Borbásné Márki 

Márta polgármester elmondása szerint alacsonyabb lesz a bérkiegészítésekre kapott támogatás 

összegével, de az aránypár így is jól mutatja, hogy az önkormányzat milliós nagyságrendben tesz 

hozzá az állami támogatáshoz a bölcsődei működtetéséhez.

Mennyi állami támogatást kapnak a kistelepülések szociális célokra? És ez mire elég? 
Király László deszki polgármester folyamatosan csökkenő finanszírozásról, Molnár 
Róbert kübekházi polgármester az önkormányzatok kivéreztetéséről beszélt.

Tudta, hogy Röszke címerében szerepel egy török tiszti sisak a Hunyadiak címerjelvé-
nyével, a csőrében arany gyűrűt tartó fekete hollóval? Deszk és Újszentiván címerében 
a templom, Kübekháza címerében pedig az aranykereszt a meghatározó.

Szociális ügyek

Kitekintő

CSÖKKENŐ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

CSŐRÉBEN ARANY GYŰRŰT TARTÓ FEKETE HOLLÓ

Molnár Róbert szerint a kormány kivérezteti az önkormányzatokat

Települések címerei: Deszk, Kübekháza, Röszke, Újszentiván (1. rész)

A KINCSÁSÓ JUHÁSZ LEGENDÁ JA
A kincsásó juhász legendája
A kübekházi monda szerint egykor egy különös képességekkel 

megáldott, kincsásó juhász fellelte Kübekházán a szegedi bará-
toknak a török időkben elásott borát, amelyet a hosszú idő kiváló 
zamatúvá érlelt. A fondorlatos juhász nem ásta ki a hordókat, 
hanem hosszú nádszállal szipákolta ki belőlük a kiváló vörösbort.

 Folytatás az 5. oldalon
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A projekt megvalósításának 
célja Algyő nagyközség turizmu-
sának fellendítése, szabadstrand 
kialakítási lehetőségének megte-
remtése, ennek révén a verseny-
képesség növelése, és munka-
helyteremtés, a turizmusra és a 
tiszai háttérre épülő gazdasági 
lehetőségek fejlesztése. A folyóra 
épülő turisztikai programra cél-
irányos szolgáltató, gazdasági, 
vállalkozói rendszer kiépítése.

A projekt révén egy olyan kb. 
500 m hosszúságú, több funkciót 
– többek között kikötő, közösségi 
tér, szabadstrand, sétaút – ma-

gába foglaló összefüggő egység 
valósulhat meg, amely egyedi, és 
többgenerációs vonzerőt jelent.

A célirányos együttműködés 
szellemében a projekt megva-
lósulását támogatja a 2017. már-
ciusában 5 önkormányzat és 3 
civil szervezet által aláírt, a „Dél-
Tisza-völgy vízi turizmusának 
fejlesztésére együttműködési 
megállapodás”. Ennek célja a 
Dél-Tiszavölgyi térség turiszti-
kai, a turisztikához kapcsolódó 
gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztésének elősegítése, tá-
mogatása. A megállapodás kap-

csolódik ahhoz a folyamathoz, 
amely keretében az elmúlt évek-
ben több beruházás, program 
valósult meg azzal a céllal, hogy 
a Dél-alföldi térségben fellendül-
jön a „vízi élet” és a vízi turizmus. 
A különböző szolgáltatások prog-
ramok segítségével egyre több 
helyi lakos és idelátogató turista 
megismerheti és élvezheti a mel-
lettünk „élő” folyók természeti 
értékeit. Ebben a folyamatban 
jelentős szerep hárul a határmen-
ti, határon átnyúló gazdasági, 
turisztikai, társadalmi együtt-
működésekre.

A megállapodás támogatja a 
projektcéljainkat is, több hason-
ló célú országos és regionális 
programokhoz - a megyei önkor-
mányzatok által létrehozott Te-
rületi Önkormányzatok Határon 
Túli Regionális Összefogása a 
Tisza Vízgyűjtő területén együtt-
működése, a Magyar Kajak-kenu 
Szövetség által meghirdetett, Be-
járható Magyarország Program, 
és perspektivikus célként a Duna 
Stratégiához kapcsolódás lehető-
ségének megteremtése - történő 
kapcsolódás révén.

Újszentivánon több mint száz 
éve, 1905 őszén nyílt meg az első 
óvoda. Tíz évvel ezelőtt 35 gyer-
mek járt a helyi óvoda akkor még 
korszerűtlen épületébe. A község-
ben készített felmérésből azonban 
kiderült, hogy az út- és járdafelújí-

tások mellett az itt élők leginkább 
egy modern óvodára vágytak. 
Először azonban a kétcsoportos 
bölcsőde épülete készült el, majd 
következhetett az óvodafejlesztés.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma 64 település részvételével 

hirdetett meghívásos pályázatot. 
Csongrád megyében Zákányszék 
bővítésre, míg Újszentiván új óvo-
da építésre aspirált. Végül 60 pá-
lyázó közül sikerült bekerülni 
abba a 42-be, amely elnyerte a 
támogatást.

Így az újszentiváni gyerekek 
egy Ovi-Foci Pályával ellátott, va-
donatúj bútorokkal berendezett, 
tágas, modern 470 négyzetméte-
res épületbe költözhettek. Az új 
ovi indulásakor 3 csoportba 66 
gyermeknek adott otthont, akikre 
7 óvodapedagógus, 3 dajka és az 

önkormányzat által biztosított 3 
munkatárs dolgozik.

Az intézmény egyik különleges-
sége az úgynevezett Ovi-Foci Pá-
lya. A jogi oltalommal rendelkező 
magyar innováció egy kifejezetten 
óvodások számára kifejlesztett, 
kisméretű, több sportág művelé-
sére alkalmas, speciális méretű és 
kivitelezésű multifunkciós pálya. 

A műfüves pálya standard mérete 
6x12 méter, amelyhez megfelelő 
szakmai program alapján eszköz-
készlet is tartozik. Komplex jellege 
alkalmassá teszi futballozásra, 
kosárlabdázásra, röplabdázásra, 
teniszezésre, kézilabdára, lábte-
niszre, tollaslabdázásra, eséstan 
oktatásra, valamint ügyességi já-
tékok gyakorlására egyaránt. Az 

Ovi-Foci Pályák – így az újszent-
iváni is – palánkkal körülkerítve, 
hálóval lefedve készülnek.

Az új oviban emellett helyet 
kapott eg y szertárral ellátott 
tornaszoba is, hogy a minden-
napos testnevelést és az egyéb 
sportfoglalkozásokat is modern, 
kényelmes körülmények között 
végezhessék a gyermekek.

Az új automaták kezelése az 
érintőfelület segítségével egy-
szerű. Bankkártyával ugyanúgy 
fizethet bárki, mint készpénzzel. 
Utóbbi esetben azonban apróval 
kell rendelkeznie az autósnak, 
mert a berendezések csak ér-
méket fogadnak el (5, 10, 20, 50, 
100 és 200 forintost, valamint 50 
eurócentest és 1 meg 2 euróst).

Változtak a parkolózónák. A 
korábbi hármat (zöld, sárga, kék) 
kettő váltja (zöld, sárga). A zöld 
zónában 480, a sárgában 220 fo-
rint egy óra parkolás. Nem kell 
azonban egész órát fölszámolni, 
ha valaki kevesebbet parkol, de 
a hatályos jogszabályok miatt 
15 percet mindenképpen ki kell 
fizetni. Az automata által kinyom-
tatott szelvényt a szélvédő mögött, 
jól látható módon kell elhelyezni. 
A készülékek számlát nem ad-
nak, azt az SZKT Deák Ferenc 
utcai ügyfélszolgálati irodáján 
állítanak ki. Kérhető a számla 

postán is. Ehhez a beszkennelt 
bizonylatot és a pontos számlázá-
si adatokat előbb el kell küldeni a 
kapcsolat@szkt.hu címre.

Új rendszerben történik a 
mobilparkolás is az úgynevezett 
START-STOP rendszerrel. A par-
kolás a rendszám és a START szó 
elküldésével indítható, és a STOP 
szóval állítható le, így az autós 
pontosan annyit fizet, amennyi 
ideig parkolt. A mobilparkolással 
kapcsolatban az automatákon 
pontos információk találhatók. 

Előfordul olykor, hogy az autós 
elírja a rendszámot a parkolás 
megkezdésekor. Bizonyos, hogy a 
parkolóellenőrök ilyenkor pótdí-
jat szabnak ki. Ha ez megtörténik, 
8 napon belül terjeszthető be mél-
tányossági kérelem személyesen, 
postai vagy elektronikus úton.

Bár a parkolóautomaták nap-
elemekkel működnek, borús 
időben sem áll le a rendszer, 
hiszen a berendezésekbe ak-

kumulátorokat szereltek. Mivel 
az automatákat számítógépes 
rendszer felügyeli, a szakembe-
rek bármilyen meghibásodásra 
gyorsan képesek reagálni.

Amennyiben valakinél netán 
fel nem használt “lyukasztós” 
parkolószelvény maradt, azokat 
december 31-ig válthatja vissza 
az SZKT Deák Ferenc utcai ügy-
félszolgálati irodájában.

Az aktív turisztika, ezen belül a vízi turizmus egyik ágának, a folyóvízi turizmus infra-
struktúrájának fejlesztésére Algyő Nagyközség Önkormányzata egy pályázat keretében 
140 millió forintot nyert.

Elballagott az első nagycsoport Újszentiván tavaly felavatott új óvodájából. A hetvenöt 
férőhelyes csodaovit 180 millió forintból alakították ki az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának meghívásos pályázata jóvoltából. A modern, foci pályával is büszkélkedő 
„zöld óvoda” három csoportjába az elmúlt évben 66 gyermek járt.

Június elejével kimúlt a nehézkes, elavult, jegyekkel működő parkolási rendszer Sze-
geden. A 20 éve használt, „lyukasztós” jegyek helyét mintegy 130 korszerű, napener-
giával működő parkolóautomata vette át. Ezzel gyorssá és korszerűvé vált a parkolás 
a megyeszékhelyen.

Fejlesztések a KistérségbenKözlekedés

Fejlesztések a Kistérségben

140 MILLIÓ AZ ALGYŐI 
TISZA PART FEJLESZTÉSÉRE

MEGÚJULT A SZEGEDI 
PARKOLÁSI RENDSZER

ELBALLAGOTT AZ ELSŐ CSOPORT
AZ ÚJ ÚJSZENTIVÁNI ÓVODÁBÓL

Napelemes automaták a megyeszékhelyen

A „ZÖLD ÓVODA”
15 millió forintos önkormányzati támogatással hőszivattyút 

építettek be az óvodába, így az épület az energiaellátást tekintve 

is a legkorszerűbb. A talajszondás rendszer nyáron a hűtést, télen 

a fűtést, valamint a melegvízszolgáltatást biztosítja. Az olcsó 

áramot pedig napelemek termelik.
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Kultúra

Kultúra
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PARÁDÉS SZEREPOSZTÁSOK
A ZSOMBÓI SZABADTÉRI SZÍNPADON

A SZABADTÉRI IDÉN A TOSCÁVAL 
NYIT ÉS AJÁNDÉKKONCERTTEL ZÁR

Ötödik alkalommal várja a 
Szabadtéri Fesztiválok iránt ér-
deklődő nagyérdeműt a Zsombói 
Szabadtéri Színpad 2017 nyarán. A 
Szegedtől mintegy 14 km-re fekvő 
nagyközség eddigi nyári előadá-
saival, a maga egyedi megjelené-
sével már eddig is figyelemremél-
tó, folyamatosan erősödő részévé 
vált a magyar szabadtéri színházi 
kultúrának. A 2017-es esztendő 
július 7. és augusztus 6. közötti 
nyári programkínálata azonban 
az eddigiekhez képest még mar-
kánsabb helyértéket kölcsönöz a 

Zsombói Szabadtéri Színpadnak, 
ahová a jövő évadban több mint 
10.000 vendéget várnak.

A hely különlegessége, hogy a 
nagyközség szívében, egymáshoz 
közel, két olyan speciális han-
gulatú helyszín található, amely 
mind befogadóképességét, mind 
a környezetét tekintve egymástól 
meglehetősen eltérő. A Sport és 
Szabadidő Központ egy festői, er-
dővel övezett területen található. 
Itt épül fel az 1500 férőhelyes né-
zőtér és a hozzá tartozó színpad, 
amely 6 estén keresztül ad szín-

vonalas helyszínt a programban 
szereplő előadásoknak.  

A 2017-es műsorpalettán ide 
érkezik majd július 21-én az Ex-
periDance produkció, az Én Le-
onardo- A fény születése, július 
23-án a Nostradamus – Világok 
vándora című táncprodukciókkal. 

Július 29-én pedig a 100 Tagú 
Cigányzenekar, melynek koncert-
jén a Balkan Fanatik lép fel ven-
dég együttesként, a Hóra Színház 
Tánccsoportjával és a zsombói 
Garaboly és kis Garaboly gyermek 
tánccsoporttal.

It t lesz látható augusztus 
4.,5.,6.,-án Zerkovitz, Csókos 
asszony című operettje, parádés 
szereposztással, köztük Oszter 
Sándorral, Esztergályos Cecí-
liával, Verebes Istvánnal, Járai 
Mátéval, Mahó Andreával, Király 
Attiláva.

A másik helyszín, a Rózsa Sán-
dor Csárda, az amfiteátrumként 
működő környező erdővel kiegé-
szülve, patinás hátteréül szolgál 
az előterébe megálmodott pro-
dukcióknak. A 2016 évi Rózsa Sán-
dor Legenda című előadás után 

idén nyáron a Lúdas Matyi című 
musical fogadja két alkalommal 
az érdeklődőket a 620 férőhelyes 
nézőtéren. Főszerepben Rédei 

Roland, Megyeri Zoltán, Kövesdi 
Szabó Mária, Szilágyi Annamária, 
Vajda Juli, Csorba Kata és még 
sokan mások.

Június 30-án Giacomo Puccini 
Tosca című operájával indul az 
évad. A népszerű darabot júli-
us 1-jén is láthatják a nézők. A 
címszerepet a világhírű szoprán, 
Rost Andrea alakítja, mellette 
Kálmándy Mihály és László Bol-
dizsár játszák az opera főszere-
peit.  A rendező, Bocsárdi László a 
szenvedély mindet felülíró erejét 

szeretné kihangsúlyozni az elő-
adásban.

Kivételes a szabadtéri életé-
ben, hogy egy produkció három 
egymást követő évben is vissza-
térjen a Dóm térre: úgy tűnik, 
a Mamma Mia! viszont tényleg 
levehetetlen a műsorról. Az ABBA-
musicalt eredetileg július 7-én 
és 8-án láthatták volna ismét a 

nézők, de népszerűségét mi sem 
bizonytja jobban, mint az, hogy 
július 6-ára egy pótelőadást is be 
kellett iktatni – immár utoljára. 

Szintén visszatérő előadás lesz 
az Ének az esőben, amely három 
előadásban, július 14-én, 15-én és 
16-án kerül színre.

Tavaly a Tévedések vígjátéka 
bebizonyította, hogy érdemes 

prózát játszani a Dóm téren, így 
ezt a ziccert idén sem hagyják ki 
a fesztivál szervezői. Újabb nép-
szerű Shakespeare-mű születik 
Béres Attila rendezésében júli-
us 28-án: a Vízkereszt vagy amit 
akartok. Utána még két estén – 
július 29-én és 30-án is láthatják 
a nézők a darabot.

Victor Hugo idén már egymás 
után a harmadik évben képvisel-
teti magát egy-egy nagyregényé-
vel a Dóm téren. A nyomorultak 
után 2017-ben A párizsi Notre 
Dame című regényéből készült 
musical-változatot láthatják ha-
zai ősbemutatóként a nézők, A 
Notre Dame-i toronyőr címmel. 
A musical Disney-verziója kerül 
színre augusztus 11-én, 12-én, 13-
án, valamint 18-án, 19-én és 20-án, 
a Budapesti Operettszínházzal 
együttműködésben. Esmeraldát, 
a gyönyörű cigánylányt Muri Eni-
kő és Vágó Bernadett alakítják, 
ők lesznek a csúf Quasimodót 
alakító Veréb Tamás partnerei a 
Kerényi Miklós Gábor rendezte 
darabban, amely hat estén lesz 
látható a Dóm téren.

Kodály Zoltántól a Páva-vari-
ációkat és a Galántai táncokat, 
valamint az idén 30 éves Szegedi 

Kortárs Balett világsikerű előadá-
sát, a Carmina Buranát láthatja, 
hallhatja a közönség az évek óta 
hagyományos, nagysikerű Aján-
dékkoncerten augusztus 24-én a 
Dóm téren. 

A zeneműveket az est mindkét 
részében a Szegedi Szimfonikus 
Zenekar játssza, a koncertre szóló 
jegyeket a fesztivál nyitóproduk-
ciójára, a Toscára szóló belépők 
mellé kapják ajándékba a nézők.

RÖSZKE: 
MILLIÓK SAJÁT ERŐBŐL

– Röszke község önkormányzata 
nem kap semmilyen állami támoga-
tást, vagy kiegészítést a szociális segé-
lyezési feladatainak ellátásához, mert 
viszonylag magas az egy főre jutó 
adó-erőképessége a településnek, így 
ez központi szinten elvonást eredmé-
nyez, bizonyos állami támogatásokat 
mi nem kapunk meg, saját bevételeink 
terhére biztosítjuk az ellátásokat – 
mondta Borbásné Márki Márta 

röszkei polgármester. – A rászo-
rulókat ennek ellenére támogatjuk, 
lakásfenntartási támogatás, temetési 
segély, rendkívüli települési támoga-
tás, gyógyszer támogatás, ápolási díj, 
szociális célú tűzifa és köztemetésre 
vonatkozó ellátásokat biztosítunk 
az önkormányzati rendeletünkben 
meghatározottaknak megfelelően. En-
nek megfelelően 2016-ban az önkor-
mányzat összes szociális segélyezéssel 
kapcsolatos kiadása 15,2 millió forint 
volt, amelyből 13,5 millió forint volt a 
saját forrás. Amit tavaly kaptunk álla-

mi támogatást, egész évben összesen 
1,7 millió forintot, azt meghatározott 
célra – lakásfenntartási támogatásra 
7700 forintot, rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban részesülőknek 
járó Erzsébet-utalványra 754 ezer 
forintot, szociális tüzelőanyag vá-
sárlásra 960 ezer forintot – kaptuk 
és arra fordítottuk.

– Idén az önkormányzat szociá-
lis segélyezéssel kapcsolatos összes 
kiadása 13,5 millió forint, ami teljes 
egészében saját forrás. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben ré-

szesülőknek járó Erzsébet-utalvány 
augusztus és november hónapban 
kapjuk, ezért nem ismert az összege. A 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
járó állami támogatást november-de-
cember hónapban kaphatjuk, ha lesz rá 
pályázat. Röszkének az iparűzési adó 
bevételének köszönhetően a szociális 
kiadások saját erőből történő finanszí-
rozása, fedezése nem okoz likviditási 
problémát, annak ellenére sem, hogy 
nem kap hozzá állami támogatást 
– hangsúlyozta Borbásné Márki 
Márta röszkei polgármester.

Június 30. és augusztus 24. között hetvenezer nézőt várnak idén is a szegedi feszti-
válnyár legnagyobb kulturális rendezvényére, a Szegedi Szabadtéri Játékokra. Az idei 
szezonban 6 produkció 18 előadását láthatják a nézők. A hagyományos Ajándékkoncert 
mellett három musical, egy opera és egy vígjáték színesíti a programot.

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK 
2017. ÉVI MŰSOR A

2017. június 30., július 1.: Puccini: Tosca – opera
Július 6., 7., 8.:
 Johnson-Andersson-Ulvaeus: Mamma Mia! – musical
Július 14., 15., 16.:
Comden-Green-Freed-Brown: Ének az esőben – musical
Július 28., 29., 30.:
Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok – vígjáték
Augusztus 11., 12., 13, 18., 19., 20.:
Menken-Schwartz-Parnell: A Notre Dame-i toronyőr – musical

CSÖKKENŐ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
 Folytatás a 3. oldalról
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Kitekintő

Valóban sokan mondják, hogy 
„osztrákos” érzetük van, amikor 
ide érkeznek. Örülünk ennek. 
Egyre többen látogatnak hoz-
zánk, és nagyon sok, környeze-
tére igényes fiatal családnak lett 
fészke az utóbbi időben itt nálunk 
– mondja a Molnár Róbert, aki 15 
éve vezeti a falut szinte ugyan-
azzal a képviselő-testülettel. - 
Kübekháza nem egy „one man 
show”, nem „egyemberes” feladat, 
hanem odaszánt képviselőink-
kel és a falu közösségileg aktív 
lakóival együtt munkálkodunk.

A polgármester szerint - aki 
elég markánsan és bátran szokott 
kiállni a társadalmi igazságok 
mellett - a jólét fogalmát sokan 
rosszul értelmezik ma Magyaror-
szágon. Nagyon fontos szerinte is 
az anyagi biztonság, amely adhat 
egy minőségibb életet, de csupán 

anyagi téren való javulás még 
nem teremt társadalmi jólétet, 
mert annak szellemi, lelki, kö-
zösségi szinten is végbe kellene 
mennie.

Ön szerint mi kell még hozzá?
Például jó társadalmi légkör, 

amely ma nagyon-nagyon mér-
gezett, és annak az érzete is, hogy 
helyén van az ember, társadalmi-
lag is megbecsültnek, hasznos-
nak érzi magát. Számítanak rá, 
ő is számíthat másokra, s tudja, 
hogy ő maga is alakítója lehet a 
folyamatoknak.

Ez alapján - amit most mon-
dott – nagyon rosszul áll Ma-
gyarország szénája!
Ebbe a szabadságharcba és 

államilag vezérelt korrupcióba 
felemésztődött az ország, kiéget-
té, közömbössé váltak az embe-
rek. A hatalomnak ez is volt a 

célja. A közömbös ember ugyanis 
legfeljebb legyint vagy káromko-
dik egyet, de megfáradtan nem 
tesz a változásáért semmit, ami 
örvendetes a hatalomnak, csak 
rendkívül káros a társadalom 
jövője számára.

Kübekházán, kicsiben ez más-
ként működik?
Nem vagyunk mi sem tökéle-

tesek, sok nyomorúsággal küz-
dünk, ám van valami kincsünk: 
tiszta a kezünk, felesküdtünk a 
falu szolgálatára és ez a vezérlő-
elvünk 2002-óta. Vannak közös, 
önös érdektől mentes céljaink, a 
munkánkba igyekszünk minden-
kit bevonni, aki akar tenni vala-
mit kicsit is a faluért. Rengeteg 
civil kapcsolódási pontunk is van, 
ahová a gyerekektől az idősekig 
be tudunk fogadni mindenkit, 
és hagyjuk, hogy kreativitásukat 

kibontakoztassák. Odafigyelünk 
lakóink testi, lelki épségére is, 
mert értük vagyunk. Ez ma Ma-
gyarországon nem érték, a civi-
leket pedig vagy üldözik, vagy 
ellehetetlenítik, mert a másként 
gondolkodók nagyon veszélye-
sek. Mi örülünk a helyi civilkez-
deményezéseknek.

Látjuk, hogy egy új projektbe 
kezdett az önkormányzat.
A falu tradicionális ízeit, han-

gulatát idéző manufaktúrát ho-
zunk létre, ahová érdemes lesz 
betérnie még a szegedieknek is. 
Bereczki Sándor képviselőnkkel 
- aki műgyűjtő is egyben -, egy 
olyan kis sváb manufaktúrabel-

sőt alakítunk ki, hogy aki oda be-
lép, úgy érzi majd magát, mintha 
az 1800-as évek hangulatos kis 
üzletébe toppanna. 

A külső már látszik. Valóban 
kedves, olyan németes, de mit 
fognak ott készíteni?
„Kübecker Liebling” magyar-

ra fordítva „Kübeki Kedvenc”.  
Egy „brand” építésébe kezdtük. 
Ízletes sváb és magyar sütiket, 
mézalapú, egyedi termékeket ké-
szítünk majd és lesznek prémium 
kategóriás, igényes csomagolású, 
helyben termelt alapanyagokból 
kekszek, kézi készítésű csokik, 
bonbonok kereskedelmi értékesí-
tésre is. A kis cafetéria részben a 

sütik mellett egyéb harapni valók 
is lesznek.

Mi ezzel a céljuk?
Egyfelől Kübekháza ízeinek 

bemutatása, a falu népszerűsíté-
se, figyelemfelhívás arra, hogy a 
kistelepüléseken rengeteg érték 
van, s ha felfigyelnének rá, ki le-
hetne aknázni azokat. Másfelől 
pedig az idegenforgalom, a falusi 
turizmus és a letelepedési kedv 
növelése, és annak bemutatása, 
hogy egy elanyátlanodott ország-
ban is van remény! Lehetne más-
ként is csinálni, ha a közönnyel 
nem lépnének az emberek szö-
vetségre, és ha senki kedvéért 
sem adnánk fel!

Kübekháza megyeszerte az egyetlen falu, amely igazán magán viseli a német-magyar 
közös történelem újlenyomatát. A falu képe az elmúlt években nagyon sokat válto-
zott. Az önkormányzat választási ciklusokat átívelő faluképfejlesztési munkájának 
köszönhetően, a ’90-es évekre teljesen lerongyolódott település mára olyan, mintha 
az ember egy osztrák kisfaluba érkezne.

Eddig sem panaszkodhattak a horgászok, ám most még élvezetesebb lesz a pecázás. 
De Sándorfalva mellett, a Nádastó Szabadidőparkban a fürdőzőkről sem feledkeztek 
meg: vízben, vízparton megkezdődött a szezon. Irány az Alföld Balatonja!

SVÁB MANUFAKTÚRÁT
ALAPÍTOTT A KÜBEKI
ÖNKORMÁNYZAT

Kitekintő

Kitekintő

DÓC IS SIKERESEN PÁLYÁZOTT

SPORTHALAK KÖLTÖZTEK A NÁDASTÓBA

Május első hetében kapta az 
értesítést a dóci önkormányzat, 
hogy sikerrel pályázott. A pályá-
zatnak köszönhetően lehetőség 
nyílik a gyermekellátási szolgál-
tatások és szociális alapszolgálta-
tások bővítésére és fejlesztésére, 
valamint az önkormányzat tu-
lajdonában lévő épületek meg-
újítására. A régóta üresen álló 
önkormányzati épületrészben 
helyet kap majd egy családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgáltató 
központ. Ennek kialakításával a 

jelenleginél megfelelőbb, korsze-
rűen felújított helyet biztosítanak 
a területi családsegítő, gyermek-
jóléti feladatok ellátásához. A fel-
újítás keretében sor kerül a régóta 
üresen álló önkormányzati épü-
letrész energetikai fejlesztésére, 
akadálymentesítésére. 

A település óvodájának felújí-
tása során az intézménynek 1976 
óta helyet adó épület megújítására 
kerül sor, melynek keretében az 
elavult burkolatok, bútorzatok 
megújítása, energetikai fejlesz-

tése, akadálymentesítése valósul 
meg. 

Jó hír a településen, hogy bő-
vült a könyvtár szolgáltatásai-
nak köre. A Somogyi Könyvtár-
ral megkötött könyvtárellátási 
szolgáltatásra vonatkozó meg-
állapodás alapján az olvasók-
nak lehetősége nyílik a könyv-
tárközi kölcsönzéssel r itka, 
nehezen elérhető kiadványok 
beszerzésére. A megállapodás 
alapján rendszeresen gyarapszik 
a könyvtári állomány. A lehető-

ségeket figyelembe véve soron 
kívül beszerezhető az egyedi 
igények kielégítésére szolgáló 
szakkönyvek, biztosítja az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rend-
szer szolgáltatásainak igénybe 
vételi lehetőségét, könyvtárközi 
kölcsönzés útján teljesíti a hasz-
nálók kéréseit, ha a helyben lévő 
gyűjteményben nem található 
meg a kért könyvtári dokumen-
tum vagy információ, valamint 
biztosítja a lakosság számára 
periodikák előfizetését.

Horgászoknak nyilván nem 
mondunk újdonságot azzal, hogy 
a tokhal is szeret horgászni: hiá-

ba fogták már ki egyszer, hamar 
elfelejti a horgot, újra rámegy a 
csalira, és ugyanúgy küzd, ahogy 

az első alkalommal – ez a hal így 
„játszik”. Ezekből került egy jelen-
tősebb mennyiség Sándorfalván a 
Nádastó Szabadidőpark horgász-
tavába. Mivel még nőniük is kell, 
ezeket a halakat a kifogás után 
kötelező visszaengedni a vízbe. 
De rajtuk kívül is vannak halak 
a vízben: pontyok, kárászok, sőt 
amur és csuka is, van, és lehet is 
mit kifogni a tóból.

A damil áztatásán túl a „nagy 
víz” továbbra is a fürdőzőket, és 
a vízisportok szerelmeseit várja. 

A szezonra már készen áll a sza-
badidőpark, a partot gyönyörű-
en rendbe rakták a Sándorfalvi 
Önkormányzati Vagyonkezelő 
munkatársai, a büfék nyitásra 

várnak, a szabadtéri „közössé-
gi konditerem” is várja a gyúrni 
vágyókat. Napozni a jó időben 
már május közepétől lehetett, 
ám a víznek kellett még egy kis 
idő, amíg „bemelegedett”, az el-
ső rozmárok mindenesetre már 
megfürödtek a tóban, de a nagy-
közönség jelentős része május 
végén, június elején merészkedik 
csak be a vízbe. Idén is több részre 
van osztva vízfelület, a gyerme-
kekre éppúgy gondoltak, mint 

az úszni vágyókra, előbbieknek 
külön pancsolót is kialakítottak.

A tavaly elindított wakeboard 
pálya üzemeltetője nagy való-
színűséggel idén sem fog unat-
kozni. A közönséget számos 
akcióval, nyereményjátékkal 
várja a szabadidőpark, amelynek 
Facebook-oldalát érdemes lesz 
folyamatosan nyomon követni, 
a szerencsések sok más ajándék 
mellett strandbelépőket is nyer-
hetnek majd.
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Zöld sarok Közlekedés

Az első két napon tapasztalt 
szeles időjárás ellenére is töké-
letesre vizsgázott május végén 
a Maty-éri versenypálya, ahol 
minden idők egyik legerősebb 

síkvízi kajak-kenu világkupáját 
rendezték meg. Az átalakuló és 
jelentősen megfiatalított magyar 
válogatott hét arany-, három 
ezüst- és három bronzéremmel 

zárta a hétvégét, ezzel a nem-
zetek közötti rangsorban is élen 
végzett. A világkupa legkelleme-
sebb meglepetését Kopasz Bálint 
szolgáltatta, a 19 esztendős algyői 
kajakos K1-1000 méteren több 
világklasszist megelőzve komoly 
fölénnyel nyert.

- Remek formában voltam, 
sokat erősödtem is elmúlt hóna-
pokban és szeretek is a Maty-éren 
versenyezni a magyar szurkolók 
előtt, ez mind kellett ahhoz, hogy 
győzzek a döntőben – elevenítette 
fel a nagyszerű sikerét Demeter 
Irén tanítványa. Az utolsó 250 
méteren megindultam és minden 
beleadtam, amit csak tudtam. 
A győzelemre ellenére a földön 
kell maradnom, a riválisaim sem 
készültek külön erre a versenyre, 
az ugyanakkor látszik, hogy jó 
úton járunk.

Kopasz Bálint két arannyal zár-
ta a világkupát, hiszen a most 
debütáló 5x600 méteres váltó-
ban Takács Tamarával is győzött, 
emellett K1-500 méteren még egy 
ötödik helyezést is begyűjtött.

Suba Róbert révén a DÉMÁSZ 
Szeged VE is szerzett érmet a 
Maty-éren, Csamangó Attila és 
Győrfi Tamás tanítványa para-
kajakban gyűjtött egy ezüstöt. A 
mindössze 15 és fél éves Molnár 
Csenge az egész mezőny legfia-
talabb tagja volt, ennek ellenére 
a sokkal rutinosabb Lakatos Zsa-
nettel alkotott kenupárosuk az 5. 
helyen végzett a döntőben.

- Nag yon örülök ennek az 
eredménynek, jól éreztem ma-
gam egész hétvégén – mondta el 
Molnár Csenge, a DÉMÁSZ Sze-
ged VE nagyon tehetséges kenusa. 
Az edzőm, Kása Péter csak annyit 
kért tőlem, hogy próbáljam meg 
élvezni a versenyzést és éljem 
meg minden pillanatát a világku-
pának. Ez sikerült, a döntő pedig 
már egy igazi örömevezés volt.

Klubtársa, a korosztályos világ-
bajnok Birkás Balázs megnyerte 
a B döntőt K1-200 méteren, ösz-
szesítésben a 10. helyen végzett, 
ezzel pedig a legjobb magyar lett 
a számban.

A világelit három év után tért 
vissza Szegedre, a visszajelzések 
alapján pedig mindenki elégedet-
ten távozhatott a világkupáról. 
A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség ismét emelte a szintet, ami 
a televíziós közvetítéseken is 
visszaköszönt, hiszen gyönyörű 
színekben pompázott a szépen 
feldíszített pálya. A mezőny 2018-
ban is ellátogat a Maty-érre, a jövő 
évi verseny lesz majd az igazi fő-
próba a 2019-es szegedi olimpiai 
kvalifikációs világbajnokságra.

Fotó: 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

A Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar Interaktív Természetismereti 
Tudástár rovargyűjteményének 
legrégebbi darabjai még a Polgári 
Iskolai Tanárképző Intézet ide-
jéből származnak. Az egzotikus 
ízeltlábúakat speciális rovartá-
roló szekrényekben mutatjuk 
be, amelyekben a bogarak (Co-
leoptera), a lepkék (Lepidopte-
ra), a kabócák (Cicadidae) és a 
poloskák (Heteroptera) kiválóan 
tanulmányozhatók. Az anyagban 
több kultúrtörténeti szempontból 
kiemelkedő példány is találha-
tó, ezek Fenichel Sámuel és Bíró 
Lajos Új-Guineában gyűjtött lep-
kéi, Hans Fruhstrofer, Edmund 
Reitter, valamint Jaques Surcof 
trópusi bogarai, továbbá Bran-
csik által fogott kabócák, illetve 
a poloskák. Az egyik tárlóban 
összehasonlíthatók a trópusi és 
a hazai óriás ízeltlábúak is.

A Tudástár nyilvántartásában 
szereplő tudományos értékű gyűj-
temények közül a legértékesebb 
Móczár Miklós nevéhez köthető 

bogár- és hártyásszárnyú-kol-
lekció. Az 1901 és 1904 közötti 
egyedeket Vángel Jenő és tanít-
ványai gyűjtötték. Móczár 1903-
ban felvételizett a Budai Állami 
Polgári Iskolai Tanítóképzőbe 
(Paedagogium), ahol Vángel ta-
nítványa lett, és 1904-ben már 
aktívan bekapcsolódott a bogarak 
felmérésébe. Az igazgató később 
rábízta a rovargyűjtemény keze-
lését, illetve fejlesztését, melyet 
6 éven keresztül végzett. 45 ro-
vardoboznyi anyagából 15 hár-
tyásszárnyúakat tartalmazott. 
Ebben az anyagban az akkori 
Magyarország szinte teljes te-
rületéről találhatók példányok.

2015-ben a Móra Ferenc Múze-
umból egy kölcsönzési szerződés 
alapján az Interaktív Természet-
ismereti Tudástárba került a 
teljes bogárgyűjtemény. Ennek 
legnagyobb részét a nemrég el-
hunyt Gaskó Béla és munkatársai 
1974 és 2012 között gyűjtötték. 
A Gaskó Béla nevéhez köthető 
kollekció 206.711 példányt szám-
lál, és nagyjából ugyanennyire 

tehető a még preparálatlan egye-
dek száma. Ebben többségében a 
Dél-Alföldről származó egyedek 
találhatók. A múzeumból átkerült 
műtárgy-együttes szerves részét 
képezi a Gaskó Kálmán-féle cin-
cérgyűjtemény, továbbá Bodnár 
Bertalan 1892 és 1926 között gyűj-
tött, és 7.316 egyedet számláló 
bogáranyaga, amelynek túlnyo-
mó többsége Hódmezővásárhely 
egykori területéről került elő, de 
található benne egyéb kárpát-
medencei, valamint egzotikus 
faj is. Gaskó Kálmán cincérei 
két önálló egységből állnak. A 
Kárpát-medencéből származó 
része 4.698, míg a palearktikus 
régióé 4.309 példányt tartalmaz. 
A felmelegedés hatására délről 
egyre több faj húzódik észak felé, 
így a kollekció a jövő természet-
kutatóinak fontos összehasonlító 
gyűjtemény lehet, mert az összes 
Európában előforduló Ceramby-
cidae megtalálható benne. Gaskó 
Kálmán kiterjedt hazai és nem-
zetközi kapcsolatai révén állandó 
cserét folytatott korának jelentős 

rovarkutatóival. Ennek köszön-
hetően olyan példányokat is si-
került megszereznie, melyeket 
saját gyűjtőtevékenysége során 
nem talált meg. Gyűjteményébe 
hagyaték és vásárlás révén is ke-
rültek bogarak, melyek kultúrtör-
téneti értéke vitathatatlan. Gon-
doljunk csak például a Stephan 
Breuning világhírű entomológus 
által meghatározott cincérekre, 
vagy annak a húsz fajnak a típus-
példányaira, melyeket Kenyerey 
Rudolf osztrák, továbbá Jaroslav 
Sekera cseh bogarászoktól ka-
pott, illetve Nicolae Savulescu 
román koleopterológus bánsági 
gyűjtéséből származó egyedekre. 
Vidéken ilyen jellegű és fajgaz-
dagságú cincérgyűjteménnyel 
rajtunk kívül egyetlen intézmény 
sem rendelkezik.

Bátran kijelenthető, hogy a Tu-
dástárban található a második 
legnagyobb hazai bogárgyűjte-
mény, melyet faj- és egyedszám-
ban csak a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Állattárának 
kollekciója előz meg.

A napokig tartó hőség nincs 
tekintettel életkorra, egészségi 
állapotra, bár kétségtelen, hogy 
az idősebbeket és a betegséggel 
küzdőket jobban megviseli. Bár-
kinél előfordulhat, hogy kevésbé 
képes koncentrálni, türelmetle-
nebb, ingerlékenyebb, agresz-
szívebb a szokásosnál. Mindez 
kiszámíthatatlanná teheti a so-
főrök viselkedését. A gyalogosok 
vagy a kerékpárosok sincsenek 
könnyebb helyzetben, ők is fi-
gyelmetlenebbek, lehetnek. 

A nyári balesetek megelőzé-
séhez a szabályok betartásán 
túl az időjáráshoz való alkal-
mazkodásra is szükség van. A 
legegyszerűbb persze, hogy nem 
indul útnak az, aki nehezen vi-
seli a kánikulát. Ha mégis volán 
mögé kell ülni, fontos, hogy ezt 
kipihenten tegyük és útközben 
célszerű több pihenőt tartani a 

szokásosnál. Nem baj az sem, 
ha visszavesszük a tempót, de 
növeljük a követési távolságot. 
Elengedhetetlen a megfelelő 
mennyiségű folyadék fogyasz-
tása. Ha az autó hosszabb ideig 
állt a napon, szellőztessük át, 
mielőtt elindulunk! Parkoló au-
tóban ilyenkor pláne nem szabad 
gyermeket vagy állatot hagyni. 
A klíma persze segíthet a hőség-
ben, de mert nem minden autó-
ba szereltek légkondicionálót, 
a közlekedés biztonsága tehát 
összességében nem növekszik 
számottevően. Ha nincs klíma a 
gépkocsiban, a lehúzott ablak bár 
segíthet a hőség elviselésében, de 
növeli a balesetveszélyt. 

A melegen kívül az erős, oly-
kor a tárgyakon megcsillanó 
napfény is veszélyforrást jelent, 
így a napszemüveget mindig jó 
kéznél tartani.

Közlekedési szempontból az évszakok közül a telet gon-
dolhatnánk a legveszélyesebbnek, pedig a nyár éppoly 
kockázatos. Nincs jegesedés vagy hóátfúvás, de van erős 
napsütés és a szervezetet terhelő kánikula. E tényezőknek 
gyakran van szerepe a súlyos baleseteknél, ahogyan azt 
a pünkösd előtti péntek is megmutatta, mely fekete nap 
volt az ország útjain.

SZEGED ÉS A MATY-ÉR
ISMÉT BIZONYÍTOTT

AZ INTERAKTÍV TERMÉSZETISMERETI
TUDÁSTÁR ROVARGYŰJTEMÉNYE

STRAPÁS
KÁNIKULA

Veszélyes hőség az utakon
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ÉPÜL AZ EGÉSZSÉGHÁZ,
JÓL HALADNAK A 
RENDELŐFELÚJÍTÁSOK

SZEGED SIKERÁGAZATA
LETT MÁRA A TURIZMUS

Botka László polgármester 
március végén helyezte el az új 
kiskundorozsmai egészségház 
alapkövét a régi kispiac helyén, 
ahol időközben már ki is nőttek 
az új épület alapjai a földből. Ha 

jövő kora tavaszra elkészül az 
épület 4 védőnő, 4 házi-, 2 gyer-
mek- és 2 fogorvos költözik majd 
a vadonatúj intézménybe.

Kiskundorozsmán a régi ren-
delő már több mint száz éves, 

1908-ban épült, már nem lehetett 
úgy felújítani, hogy megfeleljen 
a 21. századi követelményeknek. 
Ezért úgy döntött a szegedi ön-
kormányzat, hogy épít egy újat, 
amelyben valamennyi, a város-
részben praktizáló háziorvos, 
fogorvos, gyermekorvos és vé-
dőnő is helyet kaphat.

Az új egészségház építésének 
költségvetése 273 millió forint, 
amelynek nagy részét uniós for-
rásból teremtette elő az önkor-
mányzat, 60 millió forint pedig 
saját forrás. Az épület két részből 
áll majd, az egyikben a felnőtt 
ellátás kap helyet, a másikban 
pedig a gyerekeket gyógyítják 
majd. A kivitelezőnek a szerződés 
szerint 330 napja van a munka 
elvégzésére. Ez azt jeleni, hogy 

jövő március végére kell elké-
szülni az épülettel.

Az egészségház építésével 
párhuzamosan a környéket is 
rendbe teszik majd. Felújítják 
a piacot, parkolók és utak épül-
nek. Így ez a terület a városrész 
központjává válhat a beruházás 
befejezése után.

Jó ütemben halad a két szegedi 
orvosi rendelő teljes felújítása 
is. Az újszegedi Korondi utca 
5. szám alatti rendelő épületét 
januárban vették birtokba az épí-
tőmunkások. A nettó 145 és fél 
millió forintos rekonstrukcióval 
7 hónap alatt kell elkészülnie a 
kivitelezőknek.

A kétszintes, összesen 682 
négyzetméteres épület felújítása 
jó ütemben halad. Kívülről még 

igen, de belülről már rá sem lehet 
ismerni a régi vasbeton épületre, 
amit a csupasz vázig visszabon-
tottak. Jelenleg többek között 
a külső hőszigetelést készíti a 
kivitelező, amellett jól haladnak 
a tetőszigetelés kiépítésével. Az 
épületen belül a válaszfalak épí-
tésén, a nyílászárók beépítésén 
dolgoznak, valamint a gépészeti 
és az elektromos szereléseket is 
megkezdték már a szakemberek.

A teljesen újjávarázsolt Ko-
rondi utcai épület a terveknek 
megfelelően augusztus elejére 
készül el.

Hasonlóan jó ütemben halad a 
Budapesti körúti rendelő felújí-
tása is. A munkát március elején 
kezdték el az építők és az ütem-
tervnek megfelelően haladnak. A 

bontási munkák nagyobb részét 
már elvégezték, készül a tetőszi-
getelés is. Áthelyezik a válasz-
falakat, néhány tartógerendát 
kiváltanak. A nyílászárók egy 
részét is kiszélesítik, hogy minél 
világosabb legyen a rendelő. Már 
épül a liftakna is, a felvonóban 
akár egy betegágy is elfér majd. 

A város egy európai uniós pá-
lyázaton 151 millió forintot nyert 
az elavult épület teljes felújítá-
sára, amelyet az önkormányzat 
85 milliós saját erővel egészít ki, 
így 236 millió forintból gyakor-
latilag a „pincétől a padlásig” 
teljesen megújul az orvosi ren-
delő épülete.

Szeptember végére eg y 21. 
századi orvosi rendelőt kapnak 
vissza az itt élők.

Eg yre népszerűbb turiszti-
kai célpont a Napfény városa. A 
Szegedre érkező turisták száma 
folyamatosan nő főként mediter-
rán jellege, építészete és bőséges 
programkínálata miatt.

Tavaly Szeged kiemelkedően 
jó turisztikai mérleggel zárhat-
ta az évet: a statisztikák szerint 
egy év alatt 12 százalékkal nőtt a 
vendégek, 13 százalékkal pedig a 
vendégéjszakák száma. Összesen 
62 ezer 563 külföldi vendég, 119 
ezer 47 vendégéjszakát töltött el 
Szegeden, a belföldiek közel két-
szer annyian jártak városunkban, 

121 ezer 848 turista 258 ezer 311 
vendégéjszakát töltött el.

A turizmus gazdasági eredmé-
nyei is évről évre nőnek. Szegeden 
mintegy négy és fél ezer kereske-
delmi szálláshely, a magánszál-
lásadók kínálatával együtt pedig 
6 ezer férőhely várja a vendégeket. 
Ezek árbevétele tavaly megköze-
lítette a 3 milliárd forintot, egy év 
alatt 420 millió forinttal nőtt, ami 
a vendégszámnál és -éjszakánál 
is nagyobb, 17 százalékos javulás 
jelent.

Az évről évre növekvő, jó ered-
ményben erősen érződik a szege-

di programok, fesztiválok vendé-
geket hozó hatása. Többek között 
komoly idegenforgalmi vonzerő 
a Szegedi Szabadtéri Játékok, de 
a kora tavasztól késő őszig tartó 
fesztiválszezon is jelentős számú 
vendéget csábít a városba.

Az idén is tömegeket vonzott 
a májusi Szeged napi Ünnepség-
sorozat, a következő hetekben 
pedig a szabadtéri játékokra 
várnak 70 ezer nézőt, de sok 
vendéget csalogat a városba a 
néptáncfesztivál és a Maty-éri 
evezős versenyek is. 

Augusztusban idén is megren-
dezik a Hungarikum fesztivált, 
és most is több tízezer fiatalt 
várnak a szervezők az ország 
nyárzáró fesztiváljára, a SZIN-
re, amelynek idén is a Partfürdő 
ad majd otthont augusztus 23. 
és 26. között. Szeptember első 
hétvégéjén ismét a Nemzetközi 
Halfesztivál vendégei népesítik be 

a Tisza-partot és a várost, ekkor 
nemzetközi ejtőernyős célbaugró 
versenyt is rendeznek a reptéren. 
Szeptember 13. és 17. között a Dóm 
tér idén is Bor térré változik, ahol 
öt napon keresztül adnak egy-
másnak randevút a borbarátok. 
Októberben egy hónapig az Őszi 
Kulturális Fesztiválé lesz a fősze-
rep, november végétől pedig a 
Karácsonyi Ünnepi Hetek teszik 
teljessé az idei programkínálatot.

A folyamatos fejlesztéseknek és 
az egyre bővülő programkínálat-
nak köszönhetően Szeged mára 
bekerült a 10 legnépszerűbb hazai 
utazási célpont közé. Budapesten 
kívül csak a tradicionális ide-
genforgalmi célpontok – Siófok, 
Hajdúszoboszló, Eger és Gyula – 
előzik meg. A nagyvárosok közül 
viszont magunk mögé utasítottuk 
Pécset és Debrecent, Miskolc és 
Győr pedig tavaly még a legjobb 
tíz közé sem került be.

Az elkövetkezendő hónapokban több mint 1 milliárd forintos fejlesztést hajt végre az 
önkormányzat az egészségügyben. A beruházás keretében Kiskundorozsmán egész-
ségház épül, valamint megújul számos orvosi rendelő is, többek között a Korondi 
utcai, valamint a Budapesti körúti. A munkák mindhárom helyen gőzerővel zajlanak.

Szeged igazi sikerágazata lett az idegenforgalom. Buda-
pest után a hazai nagyvárosok közül mára Szeged lett a 
legvonzóbb turisztikai célpont: tavaly 184 ezer vendég 
377 ezer éjszakát töltött a városban. 

Település mindent elkövet 
annak érdekében, hogy az új la-
kók beilleszkedést elősegítse, de 
további fontos és hangsúlyozott 
program Tiszasziget folyamatos 
fejlesztése az intézmények, inf-
rastruktúra, közösségfejlesztés 
területén. Májusvégén kezdi meg 
üzemelését a Kézműves Sziget a 
faluközpontjában. Jelenleg folya-
matban van multifunkcionális tor-
naszoba kialakítása, mely fitnesz 
termeként is fog üzemelni várható 
átadása július hónap.  Intézmé-
nyeink további fejlesztését a TOP 
keret terhére benyújtott és támo-
gatott projekt biztosítja, melynek 
köszönhetően új bölcsőde kerül 
kialakításra és megújul az óvoda-
épülete. A közbeszerzési eljárások 
lebonyolítását követően várhatóan 
július közepétől megkezdődik az 
építkezés. 

Infrastruktúra fejlesztés terü-
letén legfontosabb hírként kell 
megemlíteni a határátkelőhöz me-
nő út felújítását, így biztosítva a 

határforgalom biztonságosabbá 
tételé. Szintén a közlekedés biz-
tonságosabbá tételét segíti elő a 
május végére befejezendő útpadka 
rekonstrukció a település belterü-
letén (Temesvári, Rákóczi utcák, 
Szent Antal tér).  Az önkormányzat 
saját költségvetéséből megújítja az 
Alföldi és Temető utcák csapadék-
víz elvezető rendszerét, valamint 
a József Attila és Honvéd utcák ke-
reszteződésben található átereszt. 
További örömteli hír, hogy az Aradi 
és Dózsa utcák csapadékvíz el-
vezető rendszerének teljes körű 
megújítása szintén TOP pályá-
zati keretből valósulhat meg 2017 
őszén illetve 2018 tavaszán. Továb-
bi nyertes pályázataink: Tiszaszi-
get központjában található piactér 
is megújul a fedett elárusító helyek 
kialakításnak köszönhetően, a 
helyi gazdák várhatóan 2018-ban 
vehetik majd át az agrárlogisztikai 
park mázsaházát és a kapcsolódó 
létesítményeket, melynek építése 
szintén TOP forrásból valósulhat 
meg.

FEJLESZTÉSEK SEGÍTIK A TURIZMUST
A város továbbra is jelentős beruházásokat tervez a turizmus 

területén: az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztések megha-

ladják a 1,5 milliárd forintot. A vadaspark elefántházára 480 millió 

forintot fordít a város, de 300 milliónál is több jut majd a Móra 

Ferenc Múzeum, a Belvárosi mozi és a Partfürdő fejlesztésére.

Otthonteremtés és 
fejlesztések Tiszaszigeten  
 Folytatás az 1. oldalról
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