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Augusztus 27-én, ünnepélyes keretek között
nyitotta meg kapuit Kübekháza új színfoltja
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Interjú

KEMÉNY MUNKA VÁR RÁNK

A PARLAMENTBEN ÉS AZON KÍVÜL IS

A parlament őszi időszaka szeptember 18-án kezdődött, az MSZP parlamenti
frakciója ennek megfelelően szeptember 13-14. nyitó frakcióülést tartott, ahol
a következő időszak aktuális témái szerepeltek. Szabó Sándort, Szeged egyéni
képviselőjét kérdeztük őszi parlamenti ülésszak várható fejleményeiről.

Az ősz nem pusztán a törvényalkotásról szól majd, hiszen egyre
élesebb lesz a kampány a tavaszi
országgyűlési választások előtt.
Mire számít, mennyire nyomja rá a
bélyegét ez a parlamenti munkára?
Szeptembertől kezdve kampányunk a Parlamenten belül és kívül
is zajlik majd. A Parlamenten belül
egy szembesítő kampányba kezdünk, a Fidesz 2010 óta tartó kormányzásának következményeiről:
oktatás, egészségügy, társadalmi és

Folytatás a 5. oldalon

Fejlestések a Kistérségben

TISZASZIGET
TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program négy tiszaszigeti projekt megvalósítását
támogatja. Az első és egyben az
egyik legfontosabb fejlesztés a
bölcsőde kialakítása. Ferenczi
Ferenctől megtudtuk, ennek várhatóan októberben érnek véget
a kialakítás munkafolyamatai,

Szociális ügyek

Kitekintő

DESZK HÁROM
ÉVI MÉRLEGE:
602 MILLIÓ FORINT
PÁLYÁZATOKON!

IDÉN TÖBBEN KAPHATNAK

INGYENESEN TŰZIFÁT

A hideg hónapokban 400 háztartásnak nyújt segítséget az önkormányzat azzal, hogy ingyenes tűzifát
bocsát a rendelkezésükre. Két körben hirdették meg
a pályázatot, és rengeteg igénylés érkezett.

A tavalyi tapasztalatokra építve
az idén már nyár elején meghirdették a tűzifapályázatot. Erre
azért volt szükség, hogy legyen
idő ellenőrizni, valóban tűzifával
fűtenek-e a jelentkezők. A szociális tűzifaosztás célja, hogy a
pályázó rászorulók azt a saját

és az engedélyezési eljárások
lefolytatását követően várhatóan
2018 esztendő első negyedévében
nyithatja meg kapuit az új létesítmény. A bölcsőde épülete a
település központjában található
melynek külső szigetelését és a
nyílászárók cseréjét 2015-ben va
Folytatás a 4. oldalon

igényeikre fordítsák. Amíg tavaly
350-en, idén 400-an kaphatnak
ing yen fát. A megemelkedett
szállítási költségek miatt 4 millió
forinttal többet, valamivel több
mint 17 milliót költ erre az önkormányzat, mint tavaly.

Folytatás a 2. oldalon

Az idei, szeptember elsejei falunapi köszöntőmben volt lehetőségem sokunk nevében büszkén
elmondani ezt a szépen csengő
mondatot, ami községünknek
megannyi fejlesztést, felújítást
jelent. A térségben a legnagyobb
településként Deszk a lehető legtöbbet hozta ki a pályázatokból
az elmúlt három évben. Telepítettünk napelemeket a sportcsarnokra, a községházára és a
faluházra, építettünk kerékpárutat Klárafalváig, de ünnepélyes
keretek között felállíthattuk a
településünk első köztéri szobrát
is. Ifjúsági szálláshelyet fejlesztettünk, kamerákat telepítettünk a
közterületeinkre, Suzuki terepjárót vásárolhattunk, és minden
eddigi intézményfejlesztést magasan megelőző nagyságrendben
homlokzati hőszigeteléssel és új,

korszerű nyílászárókkal öltöztettük fel, tettük széppé kivétel
nélkül minden intézményünket.
Így szépült meg a sportöltöző, a
vadászház, az idősek napközi
otthona, a faluház, a községháza,
a régi iskola, az új iskola és az
óvoda épületegyüttese, a sportcsarnok, és a Bástya étterem is.
Testvértelepüléseinket látogathattuk meg nagy létszámú
művészeti csoportjainkkal, és
végre felújítottuk a Tempfli téren
az első világháborús emlékművet is. Mi is nyertünk az országos informatikai rendszerhez
történő csatlakozásra, de közlekedési díjban is részesültünk
2017 tavaszán.
Most tavasszal azon kevés településhez tartoztunk a megyében,
akik drog-prevenciós pályázaton nyertek. Ennek keretében a

gyerekeknek, a szülőknek és a
pedagógusoknak is külön-külön
szervezett előadásokkal és kiadványokkal próbáltuk kezelhető
szinten tartani korunk egyik legnagyobb kihívását. Már megnyert
pályázatként előkészítés alatt
áll egy 40 milliós csapadékvíz
elvezető rendszer felújítás, és egy
142 milliós épületgépészeti energetikai fejlesztés, mely megint az
intézményeinket teszi olcsóbban
működtethetővé.
Ezeken felül természetesen
sok kisebb fejlesztést is végeztünk önerőből a mostani ciklusunk elmúlt három évében,
ahogy jelenleg is.
A kistérségben a kistelepülések között a legtöbbet tudtuk járdaépítésre fordítani idén nyáron.
24 millió forintból újítottuk meg
a 43-as út belterületi szakaszát,

az Alkotmány utca déli oldalát,
valamint a település főterének a
burkolatait is.
Ezek mellett nyáron kültéri
fitnesz eszközöket és strandröplabda pályát telepítettünk, az új
település részen kis futballpálya
került a játszótér mellé és ismét
teljes körűen felújítottunk tantermeket az iskolakezdésre. A fejlesztések mellett természetesen
idén is színvonalas falunapokat
tarthattunk, és a faluházunk
telis-tele van kulturális programokkal – pezseg az élet Deszken.
Azt hiszem, a település szépítésében, folyamatos fejlesztésében továbbra is jó úton haladunk
úg y a pályázatos forintokkal,
mint a saját kisberuházásainkkal. Továbbra is él a szlogen:
Deszken mindig történik valami!
Király László – polgármester
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Fejlesztések Szegeden

ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK

FIATALODTAK MEG

600 MILLIÓ FORINTBÓL
Óvoda és bölcsődefelújítási programot indított idén a
szegedi önkormányzat. Szeptemberig két óvoda és két
bölcsőde fiatalodott meg több mint 600 millió forintból,
amelynek nagyrészét európai uniós pályázatokon nyerte
el a város. A program a következő években is folytatódik.

Idén január 4-én kezdték a
munkálatokat és június végén
adták át a teljesen felújított Cső utcai bölcsődét. A rekonstrukcióhoz
az európai unió 135 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
nyújtott, amelyet az önkormányzat 32 millió forinttal toldott meg.
Az 1979-ben épült bölcsődének
átadása óta ez volt az első komplex felújítása: megújult a fűtési
rendszer, kicserélték a homlokzati nyílászárókat, az épület és
a tető teljes hőszigetelést kapott,
felújították a vizesblokkokat, akadálymentes illemhelyet és mosdót
alakítottak ki, megújult az elektromos hálózat és a főbejáratot
is akadálymentesítették. Szeged
önkormányzata pedig saját forrásából kicseréltette a belső ajtókat,
PVC burkolatokat, és radiátorokat.
Az épületben 8 csoportszoba 96
kisgyermek számára biztosít a
jövőben korszerű férőhelyet.
A Cső utcai mellett 45 millió
forintos uniós támogatásból felújításra került a város egyik leg-
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régebbi ilyen intézménye, a Dobó
utcai bölcsőde is. Az épület már
nem felelt meg a mai kor követelményeinek, ezért a beruházás
célja az volt, hogy a 30 férőhelyes
bölcsőde műszakilag és energetikailag gazdaságosan üzemeltethetővé váljon. A felújítási munkálatok fókuszában így a homlokzati
és födém hőszigetelés, nyílászáró
csere, akadálymentesítés és burkolatcsere állt, de esztétikailag is
megújult az épület, valamint új
udvari játszóeszközöket és bútorokat is kapott a bölcsőde több
mint 1 millió forintért.
Szeged önkormányzata az idei
évben megkezdte óvodáinak korszerűsítését is. A program két helyszínen indult. A fejlesztésre uniós
forrásból nyert támogatást a város:
a Tabán utcai óvoda felújítására
137 millió forintot, az Építő utcai
óvoda rekonstrukciójára pedig 173
millió forintot. Mindkét intézmény
rekonstrukciójának költségét saját
forrásból is kiegészítette a város
65, illetve 21 millió forinttal.A száz

Tudta, hogy Domaszék a helyi kecskedudásoknak is emléket állít a címerében? Algyő
címerében a hal, Dócéban a búzakalász, Sándorfalva címerében pedig az őrgróf kilencágú koronája kapott központi szerepet.

ALGYŐ: EGY ÚSZÓ HAL

hullámpólya alatti harmada kék
színű, benne egy úszó hal, amely
ara utal, hogy Algyő település
létrejöttét elsősorban a Tiszának
köszönheti, a folyó adott megélhetést nemcsak a halászoknak,
de az ártéren bőségesen nőtt
vessző, ami a kosárfonás alapanyaga volt.
A pajzson szembeforduló, fekete bélésű, ezüstszínű, pántos
sisak helyezkedik el, nyakában
ezüst medalion. A sisakon nyitott
leveles korona található vörös és
zöld ékkövekkel.

DÓC: ARANYLÓ
MAKKAL ÉKES

A zöld mezőben a csoroszlyától
és az ekevastól jobbra és balra
egy-egy hatágú aranycsillag, az
ekevas alatt ötszirmú arany virág
látható. A vörös mezőben aranyszínű kétágú csüngős honfoglalás kori ruhadísz, melynek felső
tagja csúcsára állított négyzet
alakban stilizált virág, alsó része
csepp alakú. A ruhadísz a magyarok korai megjelenésére utal
Csongrád területén. A címerpajzs

millió forintért fejlesztő játékokat
kaptak.
Legnag yobb felújításon a
41 éve megnyílt panelóvoda, a
Tabán utcai intézmény esett
át. Szeptemberben 200 millió
forintért egy új óvodát kaptak
vissza az idejáró kisgyerkek és
szüleik. Az épület gyakorlatilag
tetőtől talpig megfiatalodott: kicserélték a burkolatokat, a nyílászárókat, korszerűsítették a
hőközpontot és az elektromos
hálózatot, megújult a szellőzés
és az udvar is megszépült. Mintegy 3 millió forintért pedig új
udvari játékokat is kaptak az
óvodások.

A PROGR A M FOLY TATÓDIK
Szeged önkormányzata a közel 34 milliárdos uniós fejlesztési
forrásból 2020-ig összesen 8 milliárdot fordít oktatási intézmények felújítására. A program keretében jövőre újabb négy
bölcsőde és hat óvoda fiatalodik meg.

Települések címerei: Algyő, Dóc, Domaszék, Sándorfalva (2. rész)

KÉK MEZŐBEN ARANY ŐZBAK LÉPDEL
Algyő pajzs alakú címerében
a hullámos ezüstpólya a Tisza
folyót jelképezi. A zöld mezőben
élével jobbra néző csoroszlya és
hegyével felfelé, élével balra forduló ezüst ekevas van. Ezt a két
mezőgazdasági eszközt örökítette
meg az 1800-as években használt
pecsétnyomó is.

fős Építő utcai óvoda 1975-ben
épült, azóta nem került sor átfogó felújításra. A 3 hónapig tartó
komplex rekonstrukció során
most energetikailag korszerűsítették az épületet, hőszigetelték
a homlokzatokat és a tetőt, kicserélték a nyílászárókat. Új bejárati
előcsarnokot és akadálymentes
rámpát építettek, akadálymentessé tették az illemhelyet és a mosdót. Az épületbelsőben kicserélték
a burkolatokat, korszerűsítették
az elektromos hálózatot, a gépészeti és fűtésrendszert, a munkák
végén pedig felújító festésre is sor
került. Megújult az intézmény
bútorzata is, az óvodások pedig 3

Dóc szintén pajzs alakú címerének vörös mezejében három
aranyló búzakalász között két
aranyos sásbuzogány lebeg. Az
ezüst mezőben két, gallyával
szembeforduló, két-két aranyló
makkal ékes, zöld tölgylomb alatt
két csúcsával egymás felé megdőlt arany dohánylevél lebeg. A
kék mezőben arany őzbak lépdel.
A címer felső részén vörös bélésű
tornasisak található, nyakában
arany medalion. A sisakon zafírokkal és rubinokkal díszített
korona. A község címerében a
vörös mező az életet, az élni,
boldogulni akarást jeleníti meg,

benne a fő foglalkozási ágat jelképező búzakalászokkal. Megjegyzendő, errefelé a nép a búzát
„életnek” is nevezi. A buzogány
és a tölgy a terület vizenyős, vízparti egyben tájvédelmi körzet
mivoltát hangsúlyozza, az őz a
község határának kétharmadát
kitevő erdő legnagyobb rőt vada. A makkal virító tölgyágak
egyben arra is utalnak, hogy a
település területe régtől lakott,
a középkorban templomos hely
volt, de a török időkben elnéptelenedett, ám később újratelepült
és kivívta önállóságát. A dohánylevelek azoknak az emlékét idézik, akik dohánykertészként a
18. században részesei voltak az

újratelepítésnek, és munkájukkal megvetették az alapját az
újjászerveződő településnek. A
zöld mezőben látható ezüstszalag a Tiszát jelképezi, mely áldás

e tájra, de éppen habos ábrázolása annak a nagy (percsorai)
gátszakadásnak állít emléket,
amelynek következtében Szeged városát elmosta 1879-ben
az áradat.

DOMASZÉK: BARACK, SZŐLŐ
ÉS DUDA
Domaszék címere csúcsaiban csapott, csücskös talpú

reneszánsz tárcsapajzs. A vörös
mezőben zöld ágon arany barack függ, felette két szőlőlevél,
valamint sípjaival lefelé mutató,
aranyos szerelékű fekete kecskeduda lebeg. A kék mezőben
a község templomának stilizált
képe jelenik meg, a torony felső
harmadában arany kereszttel,
három keresztgerendáján egyegy aranyló haranggal. A pajzson
ötágú aranykorona helyezkedik
el rubin, smaragdés díszekkel.
Bár a község területe a nagy
régiségbe visszanyúló történettel
rendelkezik (honfoglaló leletek
kerültek elő földjéből), s nevét valószínűleg már a XVI. században
nyerte valamelyik itt bérlő, legel-

tető tőzsér (marhakereskedő)
családtól, valójában csak a XVIII.
század végén megindult homoki
szőlő, majd később a gyümölcs
(elsősorban barack) telepítésével
lendült fel, s csak 1902-ben vált
önálló községgé. Ezt szimbolizálják a címerbe felvett barack
és szőlőlevelek.
A falu kulturális életében, ünnepein és hétköznapjaiban is
jelentős szerepet játszott a duda. A virtuóz módon játszó helyi
kecskedudásokat vidékszerte
ismerték, s g yakran egészen
távoli községekbe is elhív ták
őket a mulatságok hangulatának
emelésére. Ezért került ez a jellegzetes hangszer a címerképek
sorába. A település büszkesége a
közelmúltban, 1988-ban felépült
modern vonalú temploma, amely
mind impozáns megjelenésével,
mind igényes belső építészeti
megoldásaival kiemelkedő látványt nyújt. Stilizált képe ezért
fogalmazódott meg a címeren. A
korona a község autonómiáját,
önkormányzatiságát jelképezi,
ékkövei pedig a lakosság szorgalmát, leleményességét és lelkes
lokálpatriotizmusát fejezi ki.

SÁNDORFALVA: HASAS
CITERA
Sándorfalva címere kékkel és
arannyal sakkozott reneszánsz
pajzs, melynek kék mezői díszítettek. A jobb felsőben zöld
zsombékon póling lépeget; a bal
felsőben élével jobbra néző csoroszlya és hegyével felfelé álló

ekevas van; a pajzsderék közepén
kilencágú őrgrófi aranykorona
található; a jobb alsó mezőben
hasas citera áll; a bal alsóban pedig jobbra tarajosodó zöld vízben
aranyhalak úsznak. A pajzson
lebocsátott rostélyú harci sisak
helyezkedik el.

Sándorfalva címere a beszélő
címerek kategóriájába tartozik.
A kék-arany sakkozás a Pallavicini-család címeréből ered, s
utal arra, hogy Sándor őrgróf a
szegedi nagyárvíz után az áradástól kisemmizett, de dolgozni,
élni akaró embereknek művelési
területet adományozott birtokának e szegletében. Ezt fémjelzi
az őrgrófi korona. A póling és az
aranyhalak a táj természeti gazdagságát jelképezik, a csoroszlya
és az ekevas (mely egy 1903-ból
való pecséten is szerepel) azt a
szorgalmat és kitartást örökíti
meg, amellyel a város népessége
termővé tette e területet; a citera
pedig, amely eredendően népi
hangszer, a lakosság bizakodó,
kulturális fogékonyságát és az
egykori híres sándorfalvai citerazenekart idézi.
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DÓCI ÉLETKÉPEK

KORSZERŰBBEK LESZNEK A
SZEGED TELEVÍZIÓ STÚDIÓI
Október 2-tól teljesen megújult
stúdiókból sugározza műsorait a Szeged Televízió. A híradó
adásai már egy új helyiségben
készülnek, a magazinok helyszínét szeptember második felében
alakítják át. Kozó Attila, a televízió főszerkesztője azt is elárulta,
a rendelkezésre álló, kisméretű
tereket optikailag igyekszenek
tágítani majd.

Szeptember 1én még a régi
helyszínről jelentkezet t a
híradó műsorvezetője, 4-én
viszont már új stúdióból.
Hog yan sikerült megoldani
ezt a gyors váltást?
Természetesen komoly előkészületek előzték meg a költözést,
így egyetlen hétvégén sikerült

átállnunk, és úgy tűnik minden
zökkenőmentesen sikerült. A
híradó és a magazinok ugyanabból a helyiségből jelentkeztek
korábban, és ez a tér önmagában
is kicsi volt, ezért rendkívül behatároltak voltak a lehetőségeink.
Mivel most már egy szomszédos
stúdióból megy a híradó adása,
megnövekedett a régi helyszín,
így hozzáláthatunk a magazinos
stúdió elemeinek kialakításához.

A híradót lényegében elköltöztették a régi helyéről, de azért
gondolom volt némi változtatás itt is.
Természetesen, az új hírstúdiót már úgy terveztük meg, hogy
például a hírműfajban ma már
általunk is alkalmazott élő be-

jelentkezéseknek legyenek meg
a feltételei. Így a műsorvezető
mellett ott eg y nag y monitor,
melyen megjelenhet az a kolléga,
aki élő adásban jelentkezik be
a helyszínről, illetve, át tudunk
kapcsolni a magazinos helyszínre, ahol a magazinos kolléga a
híradó nézőinek tudja ajánlani
a műsor témáit.
Mivel tud majd többet ez az új
magazinos stúdió?
Új bútorok, új háttér, új dizájn
kerül ide, ami önmagában egy
nagy váltás. Minden átalakul, ezzel többfunkcióssá tesszük a stúdiót. Komoly gond volt korábban,
hogy a sportműsorok, a közéleti
és egyéb tematikájú adások díszletei szinte teljesen megegyeztek.

Most egy olyan speciális hátterünk lesz, ami nagyobb variációs lehetőséget biztosít. Molnár
Zsuzsa díszlettervező és csapata
olyan stúdiót tervezett, és valósít
meg, melyben könnyen és gyorsan változtathatók a hátterek,
a kameráknak pedig nagyobb
mozgásterük lesz. Optikailag is
növelni szeretnénk a teret, így
a korábbi szűk stúdióból most
egy tágasabbnak tűnő helyszín
lesz, ami sokkal élvezhetőbbé,
képileg érdekesebbé teheti a magazinjainkat.
Mikortól élvezhetik a nézők
ezt az új stúdióképet?
A magazinok stúdiójának átépítése jóval nag yobb feladat
lesz, mint a híradóé, ezért szeptember második felében külső
helyszínekről mennek ezek az
adások. Addig folyik az átalakítás,
a technikai háttér kialakítása, a
próbafelvételek. Terveink szerint
október 2-án sportműsorunk, az
ARÉNA már az új stúdióból jelentkezik.

Kitekintő

Május 27-én Falunapon ünnepelte a település fennállásának
65. évfordulóját.
Az ünnepségen Turda Gábor
önkormányzati képviselő mondott
nyitó beszédet.
Tóth Margit polgármester
beszédében külön köszöntötte
azokat a helyi lakosokat, akik
egyidősek a településsel. Méltatta elődjének Belovai Pálnak
munkásságát, akit Dóc község
díszpolgárává avattak.
A Falunapon számos műsorral,
programmal, finom ebéddel és
meglepetés tortával kedveskedtek
a szervezők falu lakosainak.
Az esti sztárvendég Luigi volt,
aki fergeteges műsora zárta a
falunapot.

A település képviselői június
10-én Farkas Sándor ország�gyűlési képviselő segítségének
köszönhetően a Kinizsi Juniális
rendezvénysorozaton vendégeskedett. Az önkormányzata és a
Dóc Községért Egyesület közösen rendezte meg az augusztus
20-i ünnepséget, amelyen a beszédet Turda Gábor képviselő
mondta. Falukemencében idei
búzából sütött kenyeret Lázár
Jánosné Margitka. Ezt a frissen
sütött kenyeret szentelte meg a
község új plébánosa Forgó Miklós.Egy beruházásnak köszönhetően a Művelődési házban egy
mosdót alakítottak ki, amelyet
hamarosan már használhatnak
is a rendezvények résztvevői.

Újszentivánon jártunk a Hova tovább tanodában

RENDHAGYÓ IGÉKTŐL A LEGJOBB FOCISTÁKIG
Iskolakezdés után egy héttel látogattunk el az újszentiváni Hova tovább tanodába,
ahol megismerkedtünk mások mellett a szakácsnak készülő Leventével és a harmadik
osztályos Palival, aki él-hal a fociért.
– Mi leszel, ha nagy leszel? –
kérdeztem az iskolakezdés utáni
első hét péntekén Dzsesszikát.
– Felnőtt – válaszolta nemes
egyszerűséggel és jó humorral
Dzsesszika, ami hibátlan, logikus felelet. A cikk írója azonban
tovább faggatta a szőregi Kossuth
Lajos általános iskolában tanuló hetedikes lányt, aki gyakran
jár az újszentiváni Hova tovább
tanodába, mert 1. Újszentivánon
lakik, 2. korábban is rendszeresen
megfordult itt, 3. szereti Kádár
Zoltánt és Hajdú Szilviát, akik
segítenek neki és a többieknek is a
házi feladatokban megoldásában.

NYUGALOM ÉS MOZGÁS
Pénteken délután négy óra körül Dzsesszika érkezett elsőként
az Árpád utcai tanodába – láthatóan kissé fáradtan. Elmesélte, a
suli után hazament és kitakarított, ezért fáradt, na, meg a nyári
szünet után elég strapás volt az
első hét az iskolában. Ahol fizikából és angolból kapott leckét a
hétvégére. Angolból a családfát
kellett leírnia és megrajzolnia
Dzsesszikának.
– Mi adtak fel fizikából? – kérdezte Kádár Zoltán, a tanodaprojekt szakmai vezetője.

– A nyugalom és a mozgás a
téma – válaszolta Dzsesszika,
és amikor együtt belemerültek
a leckébe, és Zoltán plasztikusan
magyarázott mozgó vonatról és
peronon álldogáló emberekről,
megérkezett Pali – nagy hanggal és Arsenal-mezben (később
kiderült sok focimeze van, és a
Real Madrid a kedvenc csapata.)
A harmadikos fiú a tiszaszigeti
iskolában tanul, és elmondása
szerint ő nem kapott házi feladatot a hétvégére. Elő is vette a focis
kártyáit, hogy azokkal játsszon.
– Mi a játékszabály? – kérdeztem Palitól.
– Nincs szabály. A legjobbakat
összerakjuk egy csapatba. Mi
így játsszuk ezt Tiszaszigeten
és Újszentivánon – magyarázta
Pali, és már pakolta is az asztalra
a világ legjobb futballistáit ábrázoló színes kártyákat.

MILYEN VOLT?
Aztán megjött Dávid, akinek
nagyon megörült Pali. – Nekem
csak matekból adtak leckét, de
már megcsináltam a suliban –
adta tudtára az örömhírt Hajdú
Szilviának, a tanoda vezetőjének,
aki azért a biztonság kedvéért
ellenőrizte a szőregi iskolába

járó Dávid matekleckéjét. Majd
arról kérdezgette Szilvia Palit,
hogy mit enne szívesen uzsonnára, tudván, hogy a harmadikos
fiú tejérzékeny. Az kiderült, hogy
Pali szereti a lekvárt, de utálja a
pástétomot.
Próbáltam kérdezgetni a két alsótagozatost az iskoláról, de nem
jártam túl nagy sikerrel. Íme a
diskurzusunk.
– Milyen volt az első hét a suliban?
– Jó – válaszolta Dávid.
– Mi volt ma az iskolában?
– Semmi – mondta Pali.
Ennyiben maradtunk.

SAJÁT RECEPT
Időközben megérkezett Levente, aki sokkal közlékenyebb volt.
A nyolcadikos fiú a tiszaszigeti
iskolában tanul, de mint ahogy a
többiek, ő is Újszentivánon lakik.
Leventének is adtak leckét – matekból hatványozással kapcsolatos feladatokat kellett megoldania,
angolból pedig a rendhagyó igéket
kellett lemásolnia a könyvből a
füzetébe.
– Én minden délután járok a
tanodába, ha ráérek, és nincs más
elfoglaltságom – hangsúlyozta a
rendkívül illedelmes Levente, aki

nagyon szeret idejárni, mert állítása szerint sokat segítenek neki.
Levente a szegedi Krúdy Gyula
vendéglátóipari szakközépiskolába tanul majd tovább. – Mivel szeretem a gasztronómiát
és szeretem a hasam, szakács
szeretnék lenni – hangsúlyozta
a nyolcadikos fiú, aki gyakran

néz főzős műsorokat a tévében
és sűrűn olvas gasztrotémájú
cikkeket az interneten.
– Palacsintát már többször is
sütöttem otthon, de saját recept
alapján is készítettem már érdekességeket, de most hirtelen nem
jut eszembe egyetlen ételkülönlegességem se – szabadkozott a

KEDDTŐL PÉNTEKIG

végtelenül udvarias Levente, majd
folytatta az angol leckéjét.
Hajdú Szilvia és Kádár Zoltán
búcsúzáskor elmondták, úg y
tervezik, hogy minden második
pénteken színjátszó- vagy zenekört tartanak majd, hogy kicsit
lazuljanak a gyerekek a fárasztó
hét után.

A Hova tovább tanoda szeptember elsején kezdte el a tanévet Újszentivánon az Árpád utcai Civil
Házban, ahol a tanoda mellett könyvtár és számítógépes terem is működik. A tanodát a DARU Közhasznú Egyesület üzemelteti keddtől péntekig 16 és 18.30 óra között. A tanoda alapvető célja: az iskolai
lemorzsolódás megakadályozása, tanulástámogatás, közösségépítés, fejlesztő tevékenységek (szövegértés, matematika, idegen nyelv stb.), szociális kompetenciák fejlesztése, szabadidős tevékenységek,
kulturális események szervezése és megvalósítása. Kádár Zoltán szakmai vezető elmondása szerint
még toborozzák, várják a gyerekeket. A programba harminc diákot kívánnak bevonni, akiknek a
fele hátrányos helyzetű, egyharmada pedig roma származású kell, hogy legyen aszerint a pályázati
kiírás szerint, amelyen 18,8 millió forintot nyert a tanodát működtető a DARU Közhasznú Egyesület.
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Turizmus

ALGYŐ AZ
ALGYŐIEKÉ
MARADT!
Valóságos harc bontakozott
ki az elmúlt években Algyőn, a
fideszes és a fidesz-közeli független képviselők és Molnár Áron
polgármester között. A helyzet
odáig fajult, hog y a testületi
többség gyakorlatilag kiskorúsította a polgármestert azzal,
hog y csupán 100 ezer forintig
vált jogosulttá pénzügyi kérdésekben dönteni. Ez a jogfosztás
a napi ügyek intézését is teljesen
ellehetetlenítette. A gyerekesnek
tűnő játszámának egy, a testület
feloszlatását célzó, elfogadott
képviselői önálló indítvány vetett véget. A testületi többség
a nna k vélelmében kezdte a
kampányát, hog y az alg yőiek
bizalmát továbbra is élvezik,
ám hatalmi hátszéllel mögöttük, nem bízták győzelmüket a
véletlenre. Az elmúlt hetek algyői
kampánya a nagypolitikában tapasztalható gyűlölködésig fajult,
amelyben nagy szerepet játszott
a kormánypárt beavatkozása.
Koronája a felülről finanszírozott kampánynak a településre
személyesen is ellátogató Lázár
János miniszter volt. Az egész
pályás letámadást megelégelve, a
szeptember 10-ei időközi választáson soha nem látott többséggel
újra Molnár Áront választották
polgármesterré, a nyolcfős képviselő-testületbe pedig kizárólag a
mellette induló jelöltek kerültek
olyannyira, hogy a lista további
három, be nem került tagja is az
ő csapatukat erősítené.
Meggyőző többség! Volt már
ilyen fölény Algyő életében?
Nem tudom, nem foglalkozom
„a fölénnyel.” A polgármesterséget nem erőfitogtatásnak és

fölénynek tartom, hanem szolgálatnak. A zt hiszem, hog y a
képviselő-testületi többség önmagáért beszél, és amit ebből
igazán fontosnak tartok, az az
üzenet Algyőnek és az országnak
is: pénzzel, fölénnyel, hatalmi
gőggel, mocskolódással célt elérni hosszú távon nem lehet! –
mondja a régi-új polgármester.
Melyek a legfontosabb feladatai az elkövetkezendő időben?
Levegőt venni, egy kicsit elcsendesedni és hozzálátni a falu
békés fejlesztéséhez, hisz rengeteg feladat áll előttünk. Meg kell
építenünk a 33 méteres medencét, van egy 200 milliós energetikai pályázatunk, egy 142 milliós
turisztikai beruházásunk, és egy
sor más teendőnk. A legfontosabb azonban a számomra, hogy
végre békét teremtsünk. Háborúban nincsenek győztesek, csak
áldozatok vannak. A mesterségesen gerjesztett háború rengeteg
időt, energiát vett el tőlem, a falu
fejlődésében érdekelt társaimtól,
hivatali kollégáimtól és lakóinktól. Elárulom, voltak olyan
pillanataim, amikor feltettem
magamnak a kérdést: kell ez
nekem? Járva-kelve azonban
Algyőn, egyre másra szólítottak,
bátorítottak olyan emberek is,
akikre álmaimban sem gondoltam volna: „Áron, ne add fel!”
Algyő az algyőieké maradt?
Abszolút! A választás győztese
nem Molnár Áron, nem a képviselő-testület, hanem Algyő, amely
nemet mondott a hazugságra,
a gyűlöletre, a mocskolódásra,
a pártutasításra. A z alg yőiek
már megértették: a jövő a béke
embereié!

MÁR KÍNÁBÓL ÉS ÚJ-ZÉLANDRÓL
IS JÖNNEK TURISTÁK SZEGEDRE
Szeged évről-évre egyre népszerűbb idegenforgalmi célpont. Nyáron – főleg a fesztiválok idején – sokszor ki lehetne tenni a „Megtelt!”
táblát. A Tisza-parti város évek óta a tíz legnépszerűbb idegenforgalmi célpontok egyike hazánkban. Az idén eddig 14 százalékkal több
turista érkezett hozzánk, mint egy évvel korábban.
A májusi borfesztivál és a Szeged Napja rendezvénysorozat
nagyon sok vendéget vonz, de
az idegenforgalmi szakemberek
tapasztalata szerint a legtöbb
vendég mégis nyáron – júliusban
és augusztusban – érkezik.
Szeged építészeti emlékei, a
közterületek rendezettsége és
tisztasága, valamint a sok zöldterület a vonzó. A város leghíresebb látványosságát még a nyári
melegben is sokan felkeresik, aki
eljön Szegedre, biztosan meglátogatja a Fogadalmi templomot,
a Dóm teret.
Természetesen az évről-évre
bővülő programkínálat is sok
turistát csalogat: a borfesztivál
mellett Szeged kulturális zászlóshajója, a szabadtéri játékok
évente közel 70 ezer ember szórakozásáról gondoskodik. Sok
vendéget vonz a fél évszázados
múltra visszatekintő Szegedi
Ifjúsági Napok, vagy az idén 21.
alkalommal megrendezett tiszai
halfesztivál is.
A z év első hat hónapjában
a külföldi vendégek száma 32
ezer 434 fő volt, és 61 ezer 265
éjszakát töltöttek itt, ez 23 száza-

lékos emelkedést jelent. A belföldi
vendégek 57 ezer 306-an voltak
és több mint 120 ezer vendégéjszakát töltöttek nálunk. Tavaly
egész évben 184 ezer 437 vendég
összesen 378 ezer 876 éjszakát
töltött Szegeden. A külföldi vendégek közül első helyen a szerbek
állnak, őket a románok, majd a
német vendégek követik.
Bár a statisztikák még csak
az év első felét „látják”, a nyári számok is nagyon biztatóak,
hiszen július, augusztusban a
szálláshelyek folyamatosan tele
voltak, ezért hasonló emelkedés
várható erre az időszakra is.
– A tavalyi felmérésünk alapján a Szegedre látogató turisták
elégedettek a város turisztikai
k íná latáva l, dicsérik építet t
örökségünk sokszínűségét és
sokan említik a város mediterrán, pezsgő hangulatát, mint
fontos pozitívumot. Az utóbbi
időben pedig egyre távolabbról
is érkeznek vendégek, kínai csoportokon kívül már Ausztráliából és Új-Zélandról is érkeztek
turisták Szegedre – mondta el
Ács Szilvia, a Tourinform Szeged
irodavezetője.

EGYRE TÖBBEN JÖNNEK

Az idei esztendő első félévében a tavalyi év hasonló időszakához
képest a vendégszám 14 százalékkal, a vendégéjszakaszám pedig
16 százalékkal növekedett.

Fejlesztések a Kistérségben
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az épület belső festése. A két
épületre összesen 55 millió forintot fordít Tiszasziget Község
Önkormányzata
A községben egyre nagyobb
népszerűségnek örvend a helyi
piac. Olyanny ira, hog y szombatonként szinte meg telik a
főtér, a feltételek azonban nem
elegendőek ek kora forgalom
lebonyol ít á sá hoz . Ter vei n k
szerint 25 millió forintból eg y
fedett árusító csarnok, valamint
egy higiéniás blokk kap helyet
a központban. Ennek átadása
2018 májusában várható.
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az esetleges további igények fellépése esetén bővíthető.
A bölcsődei fejlesz téshez
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csoportszobák padlócseréje és
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Interjú

KEMÉNY MUNKA VÁR RÁNK

A PARLAMENTBEN ÉS AZON KÍVÜL IS

Kultúra

Folytatás az 1. oldalról
jövedelmi különbségek, nyugdíj,
korrupció, Magyarország nemzetközi kapcsolatai, demokratikus
intézményrendszer átalakulása.
Ezt napirend előtti felszólalás,
interpelláció, kérdés, és azonnali kérdés formájában tesszük.
Az országgyűlési képviselők az
országos és a helyi médiában,
az állandó bizottságok ellenőrző albizottságaiban - ahol MSZP
képviselő az albizottság elnöke bizottsági eszközök segítségével
szembesítik a kormányt az ország
valódi helyzetével.
Fontos feladatunk még, hogy a
Parlamenten belül a miniszterelnök-jelölt által heti rendszerességgel megfogalmazott üzeneteket megismertessük. Erre különös
figyelmet kell fordítanunk a témák
kiválasztása során.

Ez a választás főként vidéken
dől el. Miként próbálják megszólítani a fővároson kívül élők millióit?
A Parlamenten kívüli kampán�nyal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy az MSZP országos
kampányában döntő jelentőségű
a helyi problémák felkarolása és
megjelenítése, valamint a miniszterelnök-jelölt üzeneteinek
helyi szintre történő személyes
eljuttatása. Szeptember 23. és
november 30. között regionális
országjárásba kezdünk (ezt hívjuk
rész- országgyűlések) olyan fontos
témakörökről, mint a szegénység,
társadalmi igazság, oktatás, gazdaság, európai unió, közbiztonság,
vidékfejlesztés. Ezek nyitott tanácskozások lesznek szakértőkkel. A tanácskozásokat követően a
környező településeken kívánjuk
elképzeléseinket megismertetni.
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MÁR SOKAN VÁRJÁK A JUBILEUMI
50. SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOKAT
Még nincs egy hónapja, hogy véget ért a SZIN, már elkezdték szervezni a következőt, a
sorban ötvenediket. Jávorszky Iván, a szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója szerint az idei fesztivál jól megalapozta a jövő évi
jubileumi rendezvényt.
Milyennek ér tékeli az idei,
49. Szegedi If júsági Napokat?
Óriási buli volt. Talán eddig
még soha nem látogattak eddig
k i a Par tf ürdőre szóra kozni,
enni, inni. A szer vezők mindent meg tettek azér t, hog y jó
leg yen az idei SZIN is. Közel
200 hazai és külföldi zenekar
lépet t fel. It t volt a Naught y
Boy, Enter Shikary és a fergeteges műsort bemutató Inna is.
No és a Boban Markovics koncer t is telt házas volt. Persze
a hazai élboly is eljött a SZINre, Wellhelo, Punnany, Halott
Pénz, Tankcsapda, A nna and
the Barbies vagy a Brains, csak
pá r eg y üt tes a m i re lehetet t
tombolni. És hog y még színesebb leg yen a SZIN, volt eg y
colour-par t y is az eg y ik este,
ahol tényleg nag yon sok színű
emberek vettek részt…

És ha valaki nem „csak” bulizni szeretett volna?
Annak sem kellett unatkozni.
Nap közben frissítőileg csobbanhatott a medencében, majd, ha
kedve volt, ellátogathatott a SZINen már hagyományos Civil Faluba, ahol majd’ 30 civil szervezet
mutatta be tevékenységét. Lehetett játszani, tanulni, szórakozni.
Kitelepült a kormányhivatal, a
katonaság és a rendőrség is. A
SZIN 50 sátorban pedig egy jó kis
játékba lehetett benevezni, és egy
szerencsés nyertes már tervezheti
a SZIN 50-et, mert egy bérletet
lehetett nyerni a 2018-as, jubileumi SZIN-re. És aki úgy érezte, hogy alacsony az adrenalin
szintje, az a mini vidámparkban
erőteljesen növelhette a pörgőforgó játékoknál. És hogy egészségesen lehessen jelen a későbbi
SZIN-eken is az Egészséges Sze-

gedért program gondoskodott,
aminek keretében különböző
sz ű rőprog r a mokon lehetet t
részt venni az SZTE egészségüg yi karainak jóvoltából. Sőt,
az utolsó két napon még eg y
szűrő kamion is besegített az
egészség megőrző programba.
Volt egy különleges vendége
is az idei SZIN-nek.
Igen, ő Zsuzsa néni Békéscsabáról, aki most volt a második
SZIN-en. Az elsőn 49 év vel ezelőtt… Azt mondta, nagyon sok
minden változott a 49 év alatt.
Akkor csak kevesen voltak és a
vállalat küldte őket a SZIN-re,
a jó munkájuk elismeréseképpen. Zsuzsa néni megszerette a
SZIN-t és azt mondta, hogy az
50-edikre is biztos, hogy el fog
jönni. Úg yhog y nag yon jónak
kell lennie a jövő évi SZIN-nek!

REKODBEVÉTEL UTÁN JÖVŐRE AZ
APÁCA SHOW IS ELJÖN A DÓM TÉRRE
Sikeres szezont zárt idén is a Szegedi Szabadtéri Játékok: június 30. és augusztus 24.
között 7 produkció 22 előadását láthatták a nézők. A szegedi fesztiválnyár legnagyobb
kulturális vállalkozása az idén újabb rekordot döntött: jegyárbevétele több mint 10
százalékkal nőtt, elérte 556 millió forintot. A jövő nyári produkciókra pedig a jegyeknek
már több mint 10 százaléka elkelt.
– A nag yobb bevételek nagyobb kiadásokkal is járnak –
mondja Herczeg Tamás, a játékok
igazgatója. – A színpad és a 4 ezer
fős nézőtér felépítése, a raktározási költség önmagában sok
tízmillió forint. A százmilliós,
látványos produkciók színpadra
állítása pedig csak ilyen komoly
bevétel mellett lehetséges.
Az idei rekord jegyárbevételt
ráadásul az újszegedi kisszínpad
nélkül sikerül elérni, oda ugyanis nem terveztek programokat,
mert hamarosan kezdődik a liget
rekonstrukciója. Ezért a nézőszám összességében némileg
csökkent is, a Dóm téri látogatottság viszont nőtt 1505 fővel,
ráadásul sikerült a magasabb árkategóriában több jegyet eladni.
– Szerencsénkre az időjárás
miatt egyetlen előadásunk sem
maradt el, és csak egy esőnapot
kellett tartani A notre-dame-i
toronyőrből.

A Budapesti Operettszínházzal közösen létrehozott produkció olyan sikeres volt, hogy
jövőre – július 13-án, 14-én és
15-én – három estére visszatér
a Dóm térre.
2018-ban is operával indul
majd az évad: Verdi Rigolettoja kerül színre június 29-én és
30-án. Az operát utoljára 1987ben lehetett látni a Dóm téri
deszkákon.
Idén szeptemberben mutatta
be a Zikkurat Ügynökség minden idők eg yik legkedveltebb
musicaljét, a Hegedűs a háztetőn
című darabot, Alföldi Róbert rendezésében. 2018. július 6-án és
7-én pedig a szegedi szabadtérire
érkezik Tevje, a tejesember és
Anatevka polgárainak története. A Hegedűs a háztetőn most
szerepel először a jövőre 87 éves
fesztivál műsorán.
Foly tatódik jövő nyáron a
shakespeare-i sikersorozat is.

Két fergeteges vígjáték után az
angol mester leghíresebb love
story-ját, a Rómeó és Júliát veszi
elő a fesztivál. Július 27-én, 28-án
és 29-én könnyezhetjük meg a
„baljós csillagzat alatt született
szerelmesek” világhírű történetét.
Magyarországon még sosem
láthatta a közönség a ’90-es
évek ikonikus filmvígjátékából
készült musicalsikert, a Westenden és Broadway-n már nézők
millióit elcsábító Apáca showt. Augusztus 10-én a Dóm téri
csillagfödeles színházban mutatják be a nyolcszoros Oscardíjas zeneszerző, Alan Menken
darabját, amelyet összesen öt
estén láthatnak majd a nézők.
A 2018-as évad új produkcióira
augusztus eleje óta árulják a jegyeket, az értékesítés várakozáson felül sikeres: alig két hónap
alatt több mint tíz százalékát már
eladták a jövő évi belépőknek.
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IDÉN TÖBBEN KAPHATNAK

Sándorfalván a lakosokkal közösen építik a járdát

BŐVÜLŐ KÖZVILÁGÍTÁS,

INGYENESEN TŰZIFÁT
Egyik legfontosabb feltétel az,
hogy a jelentkező kapjon valamilyen szociális támogatást az önkormányzattól. Sokan jogosultak
lennének valamilyen juttatásra,
valamiért mégsem igényelték azt,
de ha ezt pótolják, akár szociális
tűzifát is kaphatnak, ha pályáztak a második körben, melynek
határideje augusztus 25-én járt
le. Tápén és Petőfi-telepen tavaly
mintegy 70 család jelentkezett, a
rászorultak több mint fele kapott
is fűtésre valót. Az önkormányzat
Humán Közszolgáltatási Irodájánál gyűjtik össze az igényeket,
és szeptember elején bírálják el

a második körben benyújtott
pályázatokat, hogy minél előbb
elkezdhessék kiszállítani a tüzelőt a rászorulóknak.
A közgyűlés szociális bizottságának elnöke szerint ez az igazi
rezsicsökkentés, így ezzel tudnak
segíteni azoknak a családoknak,
melyeknél komoly gondot okoz a
téli hónapokban a fűtésszámla
kifizetése. Joób Márton szerint
az is komoly segítség, hogy évről
évre nő a keretösszeg, hiszen
első évben 9 és fél millió, utána
13 millió és most 17, 200 millió
forintot szán erre a célra az önkormányzat.

VADONATÚJ FOGORVOSI SZÉK

EGYEDÜLÁLLÓ BÉRLAKÁS
PROGRAM SZEGEDEN
Második esztendejéhez érkezett az a szegedi szociális
bérlakás program, mely három év alatt félezer rászoruló
családnak jelent biztonságos lakhatást. A jogosultak
felújított önkormányzati ingatlanokba költözhetnek.
Hasonló programot nem találni az országban.
Tavaly a szegedi IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
204 bérlakást újított fel. Idén 220
lakásban dolgoznak a szakemberek, jövőre pedig újabb lakásokat
tesznek rendbe.
A szociálisan rászorulók a piaci
bérleti díj harmadáért kaphatják
meg a kulcsokat a felújított lakásokhoz. Ezek a családok saját
erejükből aligha biztosíthattak
volna tetőt a fejük fölé.
Még nyár elején a szegedi képviselőtestület nagy többséggel
módosította a város lakásrendeletét. Ennek köszönhetően nem
elsősorban a lakásra pályázók
jövedelmi viszonyait, hanem szociális helyzetüket és gyermekeik

számát veszik figyelembe a bérlakás odaítélésekor. Eddig konkrét
lakásra lehetett pályázni, ezentúl
elhelyezésre. A rászorulóknak
nem kell kifizetniük a 3 ezer forintos pályázati díjat sem. Ezek
az intézkedések jelentősen megkönnyítik a szegényebb sorsúak
bérlakáshoz jutását.
Az változtatásokra nagy szükség volt, amit mutat a komoly
túljelentkezés is. A májusban
meghirdetett 30 lakásra 99-en
pályáztak, kétharmaduk érvényesen. Akiknek ebben a körben
nem sikerült lakáshoz jutniuk,
újra próbálkozhatnak. Idén eddig
111 lakást adott bérbe az IKV. Ez
a szám az év végéig tovább nő.
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MEGNYITOTT A KÜBECKER

Augusztus 27-én, ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit Kübekháza új színfoltja, a Kübecker Manufaktur.
A takaros, ónémet építészeti jegyeket magán viselő főtéri manufaktúraépület nyugodtan állhatna bármely német
vagy osztrák kisvároska főterén is. Belépve a nem túl nagy, de végtelenül ízlésesen berendezett vendégtérbe, az
ajtó fölött kis rézcsengő csilingelően jelez. Olyan érzés fog el hirtelen, mintha a boldog békeidőkbe csöppennék.
A falakon régi kübekiekről képek, a mennyezetet fagerendák tartják, középen egy gyönyörű ónémet szekrény, a
másik falon hatalmas kandalló, minden csodálatosan megkonstruálva és megvilágítva, miközben nem tudni honnan,
kellemes, halk zene szól. A felszolgáló hölgyek helyi sváb népviseletben, az egy szem eladó férfi – akit Pityunak
hívnak - fehér ingben, nyakkendővel, kötényben. Mindegyikük mosolyog, szokatlanul kedvesek. Megkapjuk a finom
kávénkat, miközben magunk is látjuk: egymás után, sorjában jönnek az emberek. Helyiek és idegenek, egyaránt.

- Ez megy a nyitás óta. Nincs
megállásunk, pedig még nem is
hirdettük. Csináltunk egy marketingtervet, de félretettük, mert
úgy tűnik, megy anélkül is. Mindenfelől jönnek. Sokan olyanok,
akik csak a manufaktúra kapcsán
hallottak Kübekről - mondja mosolyogva és kissé értetlenkedve
Molnár Róbert polgármester,
akivel az egyik sarokba húzódva
beszélgetünk.
Nem íg y képzelték, mikor
megálmodták?
Külsejét, belsejét tekintve igen,
de a forgalmat tekintve nagyon
alulterveztünk. Persze, ennek
örülünk, csak ekkora hajtásra
igazából nem voltunk felkészül-

ve. Ma már azért edzettebbek
vagyunk, mint három hete. Mi
csak eg y olyan kedves helyet
szerettünk volna, ahová majd
beülnek egy sütire, vacsorára a
kübekiek, vesznek az igényes, itt
készült csokijainkból, kekszeinkből, vagy a nagyi elhozza fagyizni
az unokákat...
Nem így történt?
Eljönnek a kübekiek, sütiznek,
vacsoráznak és elhozzák fagyizni a gyerekeket, és rengetegen
mások ugyanígy, minden felől. A
minap Japánból, az USA-ból voltak
vendégek, a németek, angolok
szinte mindennaposak, aminek
persze nagyon örülünk, hálásak is
vagyunk. Csak mi azért szeretjük

a „miért?”-ekre is tudni a pontos
válaszokat.
Sejtéseik azért csak vannak?
A képviselőinkkel azt fogalmaztuk meg az önkormányzati
nonprofit cég alapításakor, és
az épület miliőjének tervezésekor, hogy egy olyan helyet szeretnénk, amely tradicionális,
ahová jó kedvvel ülhet be bárki,
amely értéket közvetít. Ahol akár
gyertyafényes vacsora közben
nemcsak jót ehetnek, hanem minőségi időt is tölthetnek egymással. Az volt a tervünk, hogy ebben
az el embertelendő világunkban
legyen egy szigetet, egy közösségi
tér, mert ez ma nagy hiánycikk.
Nincs ma normális kommuniká-

ció, nincs párbeszéd és a másikra
való őszinte odafigyelés.
Gondolja, ezekért a „hiány
cikkekért” eljönnének messziföldről is ide?
Nem tudom, de valami ilyesmit
tapasztalunk. Az árakban is nagyon
jók vagyunk, ám szerintem a titok
abban lehet, hogy egy olyan kis
ékszerdobozt tudtunk létrehozni,
amely valóban egyedi, harmóniát,
meghittséget, békét sugároz. Ezt
egyébként vendégeink sorra meg
is fogalmazzák. Valaki azt mondta,
hogy „ez a hely csupa szeretet”. Azt
hiszem, ez a szeretet hiányzik igazán az életünkből. Akik ide eljönnek,
az étlapon lévő kínálatunk mellé
egy szeletet grátisz, ebből is kapnak.

Sándorfalva kül- és belterületén is szereltek föl új
lámpákat. A fogorvosi ellátás is jelentősen javult, a
járdapályázat pedig nem várt érdeklődés mellett zajlott.
Lakossági kérésnek tett eleget
az önkormányzat akkor, amikor
további lámpatesteket szereltetett fel a még biztonságosabb közlekedés érdekében – Sándorfalva
önkormányzata kül- és belterületen egyaránt az áramszolgáltató
közreműködésével fejlesztette a
közvilágítást. Belterületen négy
új lámpát szereltek föl, eg yet
áthelyeztek, külterületen a homokpusztai kúthoz és a buszmegállóhoz tettek fel az oszlopokra
egy-egy új lámpát. Ezeknek a szerelési díját egy összegben kifizette az önkormányzat. Külterületen
Kővágóban, Vedres szőlőkben és
Csibafa szőlőkben is meg vannak
rendelve a közvilágítás szerelésének munkái. Ezek a fejlesztések
a tervezés és engedélyezés után,
előreláthatóan 2018. második félévében indulnak. A jövő évi költségvetés tárgyalásánál pedig újra
napirendre veszik az Erdő sorra
tervezett közvilágítás-fejlesztést.
A fönti munkák összesen közel
hétmillió forintba kerülnek. De
nem árt azt sem elfeledni: a világítást is fizetni kell, azaz tovább
növekszik az önkormányzati
áramszámla.
Fejlesztette az önkormányzat
a fogorvosi ellátást is: a település
az idei költségvetésében közel
nyolc és fél millió forintot különített el arra, hogy a Szabadság
téri fogorvosi rendelőbe új széket
tudjon vásárolni, javítva ezzel az
ellátás színvonalát. Az új szék
szeptember elején érkezett meg
a rendelőbe. Az egyik legfonto-

sabb tulajdonsága a széknek,
hogy memóriás: többféle pozíciót automatikusan be tudnak a
fogorvosok állítani, nincs szükség
kézi utánállításra sem. A fúrók
motorjainak a sebessége is beprogramozható, a régi széknél
a pedálokkal lehetett a gyorsaságot módosítani. Az új székhez
új padlót is raktak le a rendelőben. A régi szék is megvan még,
azt elsősorban röntgenezésre,
fogkő-eltávolításra használják
ezután. A székre két év garanciát
vállal a gyártója, havonta jönnek
ellenőrizni a működését.
Augusztus 31-éig lehetett az
önkormányzatnál beny újtani
azokat a járdaépítési pályázatokat, amelyeknek az a lényege:
a hivatal adja az alapanyagot, a
járdát viszont a SÖV felügyelete
mellett a lakosságnak kell megépítenie az ingatlana előtt. Ös�szesen nyolcvanhárom pályázat
érkezett be a kijelölt határidőig,
ezekből ötven esetben vadonatúj járdát szeretnének építeni az
arra vállalkozók, harminchárom
pályázat alapján pedig felújítani,
bővíteni lehetne a már meglévő
járdákat. A leglelkesebbek a Fácán, az Iskola és a Csongrádi utca
lakói voltak.
Azt már most, a pályázatok
beérkezésekor érzékelte az önkormányzat, hogy az idei, ötmillió
forintos keretből nem jut majd
mindenkinek járdaépítésre, -felújításra. A pályázatokról a szeptemberi 28-i, közmeghallgatással
egybe kötött
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Közlekedés
meg. Mindemellett jelentkezik
a fokozott vadveszély. Az ősz
a szarvasok párzási időszaka,
ilyenkor gyakrabban jelenhetnek meg váratlanul az úttesten.
Az ősz megérkezése nem jelenti a napsütéses időszakok
megszűntét. Az őszi napfény
azonban csalóka, különösen
a reggeli és a délutáni órákban. Lapos szögben érkezve
Kikeveredvén a kánikula jelentette kihívásból, a közlekedőknek új szezonális problé- nag yon zavaró lehet, pláne
mákkal kell szembenézniük. Az idő csapadékosabbra fordul, olykor köd ereszkedik alá ha még a szélvédő sem tiszés ott vannak még a hulló falevelek meg a szarvasok párzási időszaka.
ta. Üg yeljünk tehát a szélvédő tisztaságára és ebben
Mindenkor alapkövetelmény Ködben használjunk ködfényKomoly bajt okozhat az am- az évszakban is tartsunk a
az időjárási-, látási- és útviszo- szórót, de a távolsági fényszóró- úgy látványnak kellemes őszi járműben napszemüveget!
nyoknak megfelelő gépjárműve- val jobb, ha nem kísérletezünk, avarréteg. Elfedi az útburkoAhogy hűl az idő, érdemes
zetés. Ősszel azonban több, oly- ahogyan az előzéssel sem.
lati jeleket és a kátyúkat, át- előszedni és föltetetni a téli
kor váratlan nehezítő tényező is
Csapadékos időben kelle- nedvesedve pedig rendkívül gumikat. Nem lehet elégszer
közbejöhet. Elsőként említendő metlen meglepetés érheti a síkossá válik. Veszélyhelyzetbe hangsúlyozni, hogy a nyári guaz esős, ködös időjárás. Ilyenkor járművezetőt, ha indulás előtt kerülhetnek az autósok a hajnali mi +7 fok alatti hőmérséklet
lassabban, megfontoltabban, nem töltötte föl az ablakmosót. fagyok miatt is, ha nem veszik esetén már nem biztosít kellő
nag yobb követési távolságot Ilyen időjárási körülmények kö- figyelembe az úttesten kialaku- tapadást és ha a föntebb vázolt
tartva célszerű vezetni és min- zött rendszeresen biztosítani ló jeges foltokat. Utóbbiak kü- veszélyhelyzetek bármelyike
denképpen számolni érdemes kell a fényszórók, féklámpák, lönösen hidakon, fölüljárókon, előfordul, a bajt is sokkal nea megnövekedő menetidővel. irányjelzők tisztaságát.
árnyékosabb helyeken jelennek hezebb elkerülni.

Közlekedés az őszi utakon

LÁTHATÓAN ÉS
MEGFONTOLTAN

Zöld sarok

Sport

DENEVÉREK

LAKÓHELYÜNK KÖRNYÉKÉN

Érdekes, hog y nag yon sok
ember még életében nem látott
eleven denevért, de ha egy netán a
lakásába téved, kétséget kizáróan
felismeri: ez bizony az. Ez csak
részben köszönhető az állatcsoport és a hozzá fűződő legendák
modern kori reneszánszának,
a róluk mintázott mesehősöknek, filmsztároknak, esetleg
horrorfilmek figuráinak, majd
az ebből egyenesen következő
üzleti fogásoknak, hóbortoknak,
mániáknak. Másrészt valahogy
belénk ivódott az évszázadok,
inkább évezredek során ez az
állatcsoport, és nem elsősorban a
jót jegyeztük meg róluk. Holt lelkek visszatérve, vérszívók, hajba
ragadnak, az ördög cimborái. A
denevérektől természetes dolog
félni, irtózni, és ki akar a közelében ilyen állatokat. Pedig…
Jó okunk volna barátságban
lenni velük. Ők például nem félnek tőlünk, és senkitől. A teljes
sötétben ultrahanggal tájékozódnak, úgy tudják, őket senki nem
látja. Kifejezetten bizalmasak.
Hangradarjukkal ejtik el éjjel repülő rovarokból álló zsákmányukat, nem is keveset, mert nagyon
falánkak. A repülés sok energiát
igényel. Így sok kártevőnek, de
például a csípőszúnyogoknak is fő
korlátozói lehetnek. Nappal (és a
téli, táplálékszegény időszakban)
szálláshelyeiken pihennek, sok-

szor népes kolóniákban. Ez lehet
épületek padlásán is, de faodúkban, barlangokban is. Itt nevelik
a nőstények május-júniusban
megszülető egyetlen kölyküket.
A fiatalok augusztusra lesznek
önállóak, és ekkor kezdődik egy
mozgalmas időszak. Részben a
fiatalok kóborlása, részben egyes
fajok szokásos vándorlásai a téli
és nyári szállások között, részben
minden denevérfajunk rendes évi
nászidőszaka kora őszre esik. A
természetes szálláshelyeiről amúgy is tömegesen a panelházak
réseibe, ablakai fölé átköltözött,
urbanizálódott és országszerte
gyakori rőt koraidenevér ilyenkor

gyakran téved a nyitott ablakon
át a lakásba, nem kis riadalmat
okozva. Rokona, a nem sokkal
ritkább és szintén viszonylag
nagy termetű közönséges késeidenevér hasonlóan hajlamos erre.
Sokszor maguktól nem is találják
a kiutat, ezért segítenünk kell
nekik. Már csak emberségből is,
de hazánkban amúgy minden
denevérfaj védett. Ezt a két fajt –
mintegy maroknyi állatok – csak
kesztyűvel vagy egy ronggyal,
törülközővel fogjuk meg, de beterelhetjük egy dobozba is, és
az ablakpárkányra téve csomagoljuk ki, hadd menjen. Persze
csak sötétben! A harmadakkora
fahéjszínű fehérszélű tör pedenevér már nem tud olyan erősen
harapni, ha meg is fogják, de
nem árt az óvatosság. Az elmúlt
évtizedben egyre gyakrabban találkozhatunk ezzel a mediterrán
állattal is az országban, szállásai
szintén épületekben vannak. A
jámbor természetű és bohókás
megjelenésű szürke hosszúfülűdenevér mára egészen megritkult,
eseményszámba megy találkozni
vele lakott területen. Hatalmas
füleivel képes a növényzeten
mászkáló rovarok neszeit meghallani, és így behatárolni majd
elkapni őket. Füleiről és lepkeszerű, könnyed röptéről a szabadban
is felismerhető az alkonyatkor
vadászni induló kis szellem.

HÁROM SZEGEDI
ARANYÉREM A
KAJAK-KENU V B-N

A DÉMÁSZ Szeged VE az elmúlt évek legjobb eredményével,
három arany- és három ezüstéremmel zárta a csehországi
Raciceben rendezett síkvízi és
parakenu vb-tt. A két vb-címet
begyűjtő Medveczky Erika mellett Birkás Balázs is felállhatott
a dobogó legfelső fokára.
Medveczk y Erika eg y nem
mindennapi vb-t élt át Csehországban, hiszen az első éjszaka
rosszul lett, így a további szereplése is kérdesessé vált a versenyen. A betegségre rá is ment
az első száma (K1-500 méter),
Csipes Ferenc tanítványa azonban összeszedte magát és végül
a másik két versenyszámában
(K4-500 méter, K2-1000 méter)
világbajnok lett.
- Olyan volt számomra az a
világbajnokság, mintha két héten át tartott volna – emlékezett
vissza a most már négyszeres
vb-aranyérmes Medveczky Erika. Edzőm, Csipes Ferenc meg
is jegyezte, hogy a sírból hoztam
vissza ezt a vb-t. A páros sikerünk
Farkasdi Ramónával csak a partról tünhetett sima győzelemnek,

de nagyon megküzdöttünk azért,
hogy nyerjünk. A négyessel viszont olyan pályát mentünk, mint
még soha. Teljesen kihajtottunk
magunkat és kiváló időt is eveztünk. Az egyest nagyon sajnálom,
de nagyon boldog vagyok, hogy a
másik két számomban világbajnok lettem.
Raciceben Birkás Balázs is
felért a csúcsra. A DÉMÁSZ Szeged VE 21 esztendős kajakosa
megszerezte pályafutása első
világbajnoki címét a „nagyok”
között, Balaska Márkkal K2-200
méteren nyertek.
- Szenzációs futamot mentünk
a világbajnoki döntőben – mesélte Birkás Balázs. Márk nagyon
belenyúlt a rajtba, ennek köszönhetőn azonn al az élre állt unk.
Tökéletes pályát mentünk, végig
meg volt közöttünk az összehang.

Csodálatos érzés volt úgy győzni, hogy a családunk ott szurkolt
a lelátón.
Az augusztusi vb-n parakenuban Suba Róbert is nyert két
ezüstöt (KL1 200 méter és VL1
200méter), míg Nádas Bence
(K2-500 méter) egy ezüstéremmel lett gazdagabb.
A Szegedi Vízisport Egyesületnél évtizedek óta hagyomány,
hogy a klub az olimpiai érmet
vagy világbajnoki címet szerzett
versenyzőinek örökös tiszteletbeli tagságot ad. A csehországi
Raciceben rendezett vb-n Medveczky Erika és Birkás Balázs
is szegedi színekben ért fel a
csúcsra, így mindketten csatlakozhattak ahhoz az illusztris
társasághoz, amelynek tagja
Csapó Géza, Janics Natasa és
Vajda Attila is.

MINDENT ELÉRT
Birkás Balázs már 21 évesen elérte azt a bravúrt, hogy minden
korosztályban szerzett világbajnoki címet. A szegedi kajakos 2013-ban
a kanadai Wellandban K1-200 méteren, egy évvel később Szegeden
K2-200 méteren győzött az ifjúsági mezőnyben. 2016-ban és 2017-ben
az U23-asok között lett vb-aranyérmes K1-200 méteren. Augusztusban
Raciceben pedig a felnőttek között is révbe ért. Parádés teljesítmény.
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Fejlesztések a Kistérségben

ENERGETIKAI
FEJLESZTÉSEK

Röszk én

Röszke település az önkormányzat tulajdonában lévő épületek
energetikai felújításának megvalósítására nyújtott be pályázatot
2016-ban. Az eredményes pályázatoknak köszönhetően 4 épület felújítására, korszerűsítésére nyert támogatást a település
összesen 56 millió forint összegben. Közülük elsőként az Általános Iskola napelemes rendszerének kiépítése valósult meg.

A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola épülete 2010-ben
újulhatott meg teljes egészében
szintén Európai Uniós forrásnak
köszönhetően. A napelemes rendszer kiépítésével az idei évben vált
teljessé az épület rekonstrukciója.

A fejlesztésnek köszönhetően 72
db 260 W-os polikristályos napelem modul került fel, a napelem
által előállított áram átalakítását egy FRONIUS Symo inverter
biztosítja. A beruházás költsége:
9,8 millió forint. A beruházás

eredményeként az épület villamos-energia költségei 70 %-kal
csökkennek.
Szintén a befejezéséhez közeledik az Óvoda korszerűsítése is,
amely a Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására kiírt pályázati felhívásra
benyújtott nyertes pályázat eredményeként valósulhat meg.
Az Óvoda jelenlegi épülete
1998-ban került átadásra, 4 csoportszoba, irodák, aula és sószoba
is kialakításra került az épületen
belül. A bölcsődei intézményegység 2001-ben nyitotta meg kapuit,
akkor 1 csoporttal, amely azóta 2
csoportra emelkedett, így a bölcsődei férőhelyek száma 24-re
bővült. Az Óvoda épülete a fejlesztés eredményeként megfelel az
akadálymentesítés követelményeinek, új akadálymentesített mosdó kerül kialakításra, valamint
a fűtésrendszerét is korszerűsít-

jük. A kazánházban a meglévő 2
db Termotéka gyártmányú álló
gázkazán, az 1 db Quadriga vízmelegítő és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti rendszerek teljes
egészében elbontásra kerülnek.
Telepítésre kerül 1 db zárt égésterű fali kondenzációs gáztüzelésű
kazán, mely a továbbiakban mind
a fűtést, mind a használati melegvíz termelést ellátja. A tervezett
hőközponti és a kiegészítő fűtési-hűtési rendszerek korszerűek,
energia hatékonyak, üzemeltetésük lényegesen kedvezőbb költségekkel bírnak, mint a meglévő
elavult rendszereké. A beruházás
költsége: 13.650.000 forint.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira
benyújtott pályázatok megvalósítása folyamatos, jelenleg az Önkormányzatnak 6 db támogatási
szerződéssel bíró fejlesztése vár
befejezésre.

Fejlesztések Szegeden

SZABADTÉRI FITNESZPARKOK KAL

BŐVÜLNEK A JÁTSZÓTEREK
Az idén 40 millió forintot fordít a szegedi önkormányzat játszóterek felújítására, újak építésére. A város öt
pontján – Makkosházán, Tápén, a Nyitra és a Balaton utcában, valamint a Gulácsi parkban – a játszóterek
szomszédságában új fitneszparkokat alakítanak ki. A program jövőre is folytatódik.
Szabó Sándor országg y űlési képviselő a makkosházi fitneszpark avatásán elmondta, az
önkormányzat saját forrásaiból
újítja fel, bővíti a város játszótereit, valamint helyez ki a közterületekre utcabútorokat. Erre a
célra az idén 40 millió forint áll
rendelkezésre, az összegből 28
helyszínen végeznek különféle
munkálatokat: felújítást, vagy új
eszközök telepítését.
Többek között gombamód nőnek ki a játszóterek szomszéd-

ságában az utcai fitneszparkok,
ahol sportolhatunk, erősödhetünk, kikapcsolódhatunk. A már
elkészült, ingyenesen használható utcai „edzőtermeket” a város minden pontján örömmel
fogadták az ott élők.
A Gyöngyvirág és Agyagos utca sarkán átadott fitneszpark is
olyan helyen épült, ahol nagyon
sokan laknak és komoly igény
mutatkozot t a ber uhá zásra.
Tóth Ká roly ön kor má ny zati
képviselőt az elmúlt időben a

környéken élők közül többen
is felkeresték, hogy szeretnék,
ha eg y szabadtéri fitneszpark
létesülne a területen.
– Fontos, hogy a Szegeden élők
életmódjának mindennapi része
legyen a mozgás, ezért is fontos
ez a program – emelte ki Kozma
József önkormányzati képviselő,
aki elmondta, az a tapasztalat,
hogy ahol ilyen eszközöket kihelyezett az önkormányzat, ott a
lakosság elkezdte rendszeresen
használni azokat.
Az elmúlt hetekben két városrészben – Petőfitelepen és
Tápén – is birtokba vehették az
ott lakók a már meglévő játszótér mellé épült új fitneszparkot.
– A Balaton utcai játszótér
szomszédságában különféle
húzó és nyújtó sporteszközök
k ihelyezésével alak ítottunk
k i eg y f itnesz parkot, az itt
élők nag y örömére – mondta
el Szénási Róbert, a városrész
önkormányzati képviselője, aki

szerint a programnak máris
olyan jó a v isszhangja, hog y
folytatják: a képviselői keretéből
hamarosan Fodor kertben, a
Murányi utcai játszótér mellett
alakítanak ki újabb sportolási
lehetőségre alkalmas parkot. A
Zsukov téren viszont már használatba is vették a néhány hete
elkészült szabatéri „edzőtermet”.
– Öt sporteszközt helyeztünk
ki 1 millió 200 ezer forintért. Az
itt lévő játszóteret már eddig
is sokan használták. Lakossági
kérés volt, hogy helyezzünk ki
sporteszközöket, nem is csoda,
hogy hamar népszerűek lettek
a kicsik és a nagyok körében is
– mondta el Szécsényi Ferencné
önkormányzati képviselő, aki
hozzá tette: a tápéi Piac téren már
előkészítés alatt áll egy következő beruházás, itt is a már meglévő játszótér mellé helyeznek
ki – várhatón szeptember utolsó
napjaiban – négy sporteszközt.

gén helyezte el a régi kispiac mellett az új egészségház alapkövét,
ahová jövőre 4 védőnő, 4 házi-, 2
gyermek- és 2 fogorvos költözhet
majd. A beruházás költségvetése
273 millió forint, amelynek nagy
részét uniós forrásból teremtette
elő az önkormányzat, 60 millió
forint pedig saját forrás.
– A beruházás ütemesen, a
terveknek megfelelően halad, a
készültség jelenleg 30 százalékos
– mondta el Tapasztó Sándor. –

A két részből álló épület falai
már állnak, elkészült a födém
is, jelenleg azon dolgoznak a
szakemberek, hogy a nyílászárók behelyezésével „bezárják”
az épületet, úg y télen el tudják végezni a belső szakipari
munkákat.
A kivitelezőnek a szerződés
szerint 330 napja van a munka
elvégzésére. Ez azt jeleni, hogy
jövő március végére kell elkészülnie az épülettel.

Fejlesztések Szegeden

MEGÚJULNAK A RENDELŐK,

ÉPÜL AZ EGÉSZSÉGHÁZ

Egymilliárd forintos fejlesztést hajt végre a szegedi önkormányzat az egészségügyben. A fejlesztés keretében hamarosan elkészül a Korondi utcai, valamint a Budapesti körúti rendelőintézet
teljes felújítása, amelyeket még az idén birtokba is vehetnek a betegek. Jövő tavaszal pedig
Kiskundorozsmán is felavahatják az új egészségházat.
– A Korondi utcában szeptember elején már megtörtént a felújított épület műszaki átadása.
A rendelő épülete kulcsrakész,
most a használatba vételi enegedély beszerzése zajlik, erre
60 nap áll rendelkezésre, ezt
követően bútorozhatnak be az
orvosok az épületbe. A tervek
szerint november végén már a
teljes felújításon átesett épületben fogadhatják a betegeket
– mondta el Tapasztó Sándor,
a Szeged Pólus Nonprofit Kft.
projektigazgatója. Az újszegedi rendelő épületét januárban

vették birtokba az építőmunkások. A nettó 145 és fél millió
forintos rekonstrukcióval 7 hónap alatt kellett elkészülniük a
szakembereknek. A kétszintes,
összesen 682 négyzetméteres,
teljesen megfiatalodott épületbe
3 háziorvos, 3 gyermekorvos, 1
fogorvos és 7 védőnő költözhet
vissza.
Hasonlóan jó ütemben halad a
Budapesti körúti rendelő felújítása is. A munkát március elején
kezdték el szakemberek, miután
a 6 háziorvos, egy gyermekorvos és 6 védőnő ideiglenesen a

közeli zöldterületen felállított
konténer rendelőkbe költözött.
– A munkálatokkal gyakorlatilag szeptemberben végeznek
az építők, apróbb hiánypótlások
után október végén kerülhet
sor a műszaki átadásra, majd a
hatósági engedélyek beszerzése
után, a tervek szerint decemberben költözhetnek vissza a
rendelők a teljesen megfiatalodott épületbe.
A város eg y európai uniós
pályázaton 151 millió forintot
nyert az elav ult épület teljes
felújítására, amelyet az önkor-
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mányzat 85 milliós saját erővel
egészített ki, így 236 millió forintból gyakorlatilag a „pincétől
a padlásig” teljesen megújult az
orvosi rendelő épülete.
Mindkét rendelő – a Korondi
utcai és a Budapesti körúti – épületét is a csupasz vázig visszabontották, majd elvégezték a külső
hőszigetelést, új tetőszigetelést
építettek ki. Az épületeken belül
válaszfalakat helyeztek át, kicserélték a nyílászárókat, valamint
teljesen felújították a gépészeti és
az elektromos szerelvényeket is.
Mindkét épületet teljesen akadálymentesítették, többek között
lifteket építettek be, hogy valóban 21. századi orvosi rendelőt
kaphassanak vissza az ott élők.
A Budapesti körúti rendelőbe
több mint 3 millió forintént új
orvostechniaki eszközöket is
beszerzett az önkormányzat.
Nemcsak felújított rendelőket
a város, hanem új egészségházat
is épít Kiskundorozsmán. Botka
László polgármester március vé-

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

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

