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MEGÚJULT A
MŰJÉGPÁLYA

A CÉL,HOGY JÓ

Jelentős fejlesztések
valósultak meg a
szegedi jégpályán

SÁNDORFALVÁN 2018
A FEJLESZTÉS ÉVE LESZ

A fejlesztések segítségével teszik egyre élhetőbbé Röszkét.
Fejlesztések Szegeden

8. oldal

Kitekintő

Kitekintő

2. oldal

A sikeres pályázatoknak köszönhetően fejlődik a kisváros jövőre.
Kitekintő

6. oldal
Kitekintő

Interjú

Kübekháza:

A BÖLCSŐDE

MÁR ELKÉSZÜLT,
JÖVŐRE PIACOT
IS TERVEZNEK

SOK FIATAL CSALÁD
KÖLTÖZÖTT A FALUBA

Kübekháza idei fejlesztései nagy Hiszünk a szolgáltató önkormányrészben annak köszönhetőek, hogy zatiságban, ezért évről évre több
szigorú és következetes pénzügy- olyan szolgáltatást is magunkra
politikát folytatunk. A legkisebb, vállalunk, amely törvényileg nem
pár tízezer forintos beszerzés esetén kötelező, de lakóink életvitele, közis több helyről kérünk ajánlatot, érzete, kényelme szempontjából
illetve amit csak lehet, magunk vé- fontosnak tartunk. Ilyenek az
geztetünk el helyi vállalkozókkal. 15 ingyenes, vagy pár ezer forinéve száműztük a korrupció minden tos önköltségű nyári táboraink,
formáját, így az elmúlt másfél év- amelyeket úgy szervezünk, hogy
tizedben minden szabad forintun- a vakáció minden hetét lefedjék,
kat a falu fejlesztésére fordítottunk. segítve ezzel a szülőket. A civil
Mára a sváb-magyar gyökerekkel szolgáltató központunk, a Mézesrendelkező falunk – mások szerint kalács Ház minden korosztálynak
is – egyre inkább németes, osztrákos bőséges, színes programot kínál.
arculattal rendelkezik, amit 2002- Komoly pénzt fordítottunk idén is
ben célul tűzött ki önkormányza- a közterületeink ápolására, virátunk. – kezdte értékelését Molnár gosítására. A temetőkertünk fásRóbert polgármester.
lombos emlékparkká alakul, felNagy hangsúlyt fektetünk a pre- újítottuk a Szent Mihály kápolnát.
ventív szűrővizsgálatokra, a Károly A főtéren biztonsági kerítésrendHáz rekreációs központunk foly- szer építünk a játszótér köré.
tán az egészséges életmód, a sport Idei legnagyobb projektünk a
folyamatos biztosítására. Évente polgármesteri hivatalt ellátó,
többmilliós nagyságrendben költünk közel 22 millió forintos uniós
erre. Több rákos beteget szűrtek ki for rásból megvalósuló, 400
az orvosok, akik kezdő stádiumban négyzetméteres napelemparkunk.
Folytatás a 2. oldalon
gyógyíthatók voltak, ma is élnek. 

Magyarország legmélyebben fekvő településén, az
1800 lakosú Tiszaszigeten a tervezés éve után az
idén számtalan kisebb-nagyobb beruházást sikerült
megvalósítani. Az itt élők
mindennapjait jelentősen
befolyásoló fejlesztések
között bölcsődeépítést,
óvodafelújítást, útépítést
és csapadékvíz elvezetést
találhatunk, de emellett
Kézműves szigetet is kialakítottak a diákoknak.


Kitekintő

SAJÁTOS ARCULATOT
AD A TELEPÜLÉSNEK

Miközben országosan egyre nehezebb az önkormányzatok helyzete, Szegeden –
döntően sikeres pályázati forrásokból – jövőre is utak újulnak meg, rendelők és
óvodák lesznek korszerűbbek, egész városrészek fiatalodnak meg és új uszoda is
épül. Botka László szerint 2018-ban újabb építkezési boom kezdődik a városban.
A fejlesztések mellett a polgármester beszélt a szolidaritás fontosságáról és
arról, miért kerül százmilliókba a városnak az esztelen központosítás.

Fejlesztések a Kistérségben

– Az idén is tovább romlottak
az önkormányzatok lehetőségei.
Ez a tendencia 2010, a Fidesz
kormányzása óta tart és az önkormányzatok lerombolását cé-

lozza. Valójában azonban nem a
helyhatóságok és a polgármesteri hivatalok hatásköreiről szól
mindez, hanem arról, hogy drámaian romlott az elmúlt években

az államosított közszolgáltatások
minősége: a korábbinál nehezebb
helyzetbe kerültek az államosított iskolák és az egészségügy is.

Folytatás a 3. oldalon

Fejlesztések Szegeden

PÁLYÁZATI DÖMPING SEGÍTI

A SZEGEDI FEJLESZTÉSEKET

Összesen 17 városi fejlesztés és beruházás előkészítése zajlik jelenleg
Szegeden. A közgyűlés
novemberben döntött
újabb támogatási kérelmek benyújtásáról. Többek között megújulhat a
Belvárosi mozi, az újszegedi liget és az Odessza
városrész. Tervezik a Parfürdő fejlesztését, valamint óvodai és bölcsődei
épületek fiatalodhatnak
meg.

PLUSZ HÉTSZÁZ MILLIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRA

Szegeden bővítik az idősotthon főzőkonyháját,
korszerűsítik a nappali ellátást, a Kaszás utcában új
épületbe költözhetnek a nappali ellátásban részesülő idősek. Mindezt abból a több mint 700 millió
forintból, amit a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás nyert szociális alapszolgáltatások bővítésére.


Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 8. oldalon



Folytatás a 6 oldalon

A NYÁRI
SZÍNHÁZ
A Szegedtől 17 kilométerre fekvő három és fél ezer
lakosú Zsombó idei esztendejét közéleti, kulturális
szempontból a Zsombói
Szabadtéri Színpad határozta meg, de jól szerepeltek a helyi kulturális
és sport közösségek is. A
település sikeres pályázatai nyomán pedig jelentős
összegeket költhetett a
nagyközség fejlesztésére.
– A hagyományokhoz hűen idén
nyáron is megrendeztük a Zsombói Szabadtéri Színpadot, amely
már az ötödik szezonját zárta. Fél
évtized után elmondhatjuk, egy
zsombói kuriózumról, egy évről
évre egyre sikeresebb rendezvénysorozatról beszélhetünk. Július 7. és
augusztus 5. között két helyszínen
öt darabot tekinthetett meg a közönség, még külföldről is érkeztek
látogatók az előadásokra. Ez a nyári
színházi fesztivál sajátos arculatot,
hangulatot adott egész évben településünknek – mondta el Gyuris
Zsolt polgármester, majd hozzá
tette: ezen kívül örömteli, hogy a
helyi kulturális és sport közösségek
is fejlődtek, jól szerepeltek az idén.

Folytatás az 5. oldalon
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AMIT LEHETETT

DESZK KIHOZOTT A

PÁLYÁZATAIBÓL

Csak büszkén és jóérzéssel
tudok a 2017-es évre gondolni,
hiszen Deszk a lehető legtöbbet
hozta k i a pályázatokból, és
önerőből is sok fejlesztésre jutott. Deszk földrajzi adottsága,
településképe és kiemelkedő
közösségi élete miatt is szim-

patikus választásnak tűnik a
vállalkozások számára, így nag yobb hely i adó bevételeket
tudtunk elköny velni 2017-ben,
adóemelés nélkül.
Pályázatokból 182 millió forintot nyertünk idén, amiből
eg y részt a már megkezdet t

belterületi csapadékvíz-elvezető árokrendszert fejlesztjük
45 millió forintból, másrészt
pedig energiatakarékos rendszerek kiépítésével csökkentjük a intézmények fenntartási
költségeit a hivatalban, a régi
iskolában, az óvodában és az
idősek napközi otthonában.
1930-as átadása óta most először meg újul a patinás régi
iskola homlokzata is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium díjazásra méltónak
ítélte a közlekedésbiztonságért
tett lépéseinket, de eg yedül a
térségben nyer tünk 1,5 millió for intot drog prevenciós
programok ra, k iadványok ra
is. Nyertünk g y ümölcsfákat,
eg ymilliót a Települési Arculati Kéziköny vhöz, és mi is
pályázati pénzből építjük ki
a lakosságbarát informatikai
rendszert, csatlakozva az új,
országos ASP-rendszerhez.
A b ér m i n i mu m jelent ő s
emelése 10,9 m i l l ió for i nt
plusz kiadást eredményezett
a község nek , még is sok k isebb fejlesztést is végeztünk
önerőből. A kistérségben a kistelepülések között a legtöbbet
tudtunk járdaépítésre fordítani
idén nyáron – több mint 26
millióból épült díszburkolat

Kitekintő
a régi járdák helyére. Ezen a
nyáron kültéri fitneszeszközöket és strandröplabda-pályát
telepítettünk a településközpontban, az új településrészen
pedig kis futballpálya került a
játszótér mellé. 4 millióért ismét teljes körűen felújítottunk
tantermeket az iskolakezdésre,
2 millióból az óvoda bútorait
cseréltük ki. Napelemes kandelábereket telepítettünk az
új településrészre 2 millióért,
szálláshelyet fejlesztettünk a
vadászházban, és 5,8 milliót
fordítottunk a kerékpárút javítására, a hídkorlát cseréjére.
Arculatépítésbe kezdtünk, és
2,1 millióból elkezdtük a köztéri információs tábláink cseréjét
– modern, tetszetős és főként
nem kor rodá ló eszközök re.
Idén több mint 200 fát ültettünk, amiből 44 babafa volt,
a tavaly született legfiatalabb
deszk iek nek. Folyamatosan
szépítjük a temetőt, idén már
eg ymilliót költöttünk erre.
A fejlesztések mellett idén is
színvonalas falunapokat tartottunk, és a faluházunk televan kulturális programokkal,
69 települési rendezvényünk
lesz idén, úg yhog y pezseg az
élet Deszken. Jövőre foly tatjuk a járdaépítési programot,
befejezzük az energetikai fejlesztéseket és sok olyan apró
felújítást tervezünk a közterületeken, ami növelheti a deszkiek komfortérzetét – szerethetőbbé teszi Deszket!
3837 deszkivel eg y ütt szeretem ezt a települést, és nem
csak azért, mert a polgármestere vag yok, és mert tősg yökeres deszkinek mondhatom
magam, hanem mert tényleg
igaz a szlogenünk: Deszken
mindig történik valami!

Kitekintő

KÜBEKHÁZA: SOK FIATAL
CSALÁD KÖLTÖZÖTT A FALUBA

Folytatás az 1. oldalról
Ezzel nulla forintossá válik a hivatalunk és rákapcsolt könyvtárunk
rezsiszámlája. A másik jelentős
projektünk a tisztán önkormányzati beruházásból és munkaügyi
központos támogatásból, mintegy
12 millió forintból megvalósult
Kübecker Manufaktur kézi manufaktúránk, ami pár hónap alatt
közkedvelt lett, nem csak a helyiek
körében. Nincs olyan hét, hogy az
ország különböző szegletéből vagy
külföldről ne látogatnának ide. A
manufaktúránkban a kézi csokoládé, a prémium kategóriás kekszek
gyártása mellett napi fogyasztásra
süteményeket is készítünk, sváb ételeket és mindenféle mást is kínáló
éttermet is működtetünk nonprofit
önkormányzati gazdasági társaság formájában. Manufaktúránk
továbbfejlesztési tervein most dolgozunk. – folytatta a polgármester.

A jövőben nagy átalakítás lesz
az óvodánál, amihez uniós támogatásból új épületszárnyat kapcsolunk, így az óvoda szükséges
modernizációja mellett bölcsődét
is kap településünk. Már a közbeszerzés előkészítésénél tart a Kübekháza-Rábé határátkelő építése,
amelyben szélesítik a főutcát, és a
faluból szilárd burkolatú úton lehet
kijutni a hármashatárig.
Ezek mellett több projekt előkészítése van terítéken. Boldoggá
tesz bennünket, hogy az utóbbi
években nagyon sok fiatal család
költözött hozzánk, és ami nagyon
fontos: be is kapcsolódtak a falu
kulturális és közösségi életébe. Mi,
az önkormányzat vezetői pedig
szolgálatnak tekintjük feladatainkat, és az igazi jutalom számunkra
nem a dicséret, hanem hogy tehetjük! – zárta a beszélgetést
Molnár Róbert.

Röszke:

JÓ LEGYEN ITT ÉLNI!

Röszkén meglehetősen mozgalmas volt a 2017-es esztendő
a településfejlesztés tekintetében. A múlt évben benyújtott
pályázataink idén kaptak pozitív támogatói döntést, így ös�szesen 6 projekt megvalósítása
kezdődhetett el az év második
felében, közülük kettő, az óvoda
fűtéskorszerűsítése és az iskola
napelemes fejlesztése már a befejezéséhez közeledik. Energetikai korszerűsítést tervezünk az
orvosi rendelők épületein, illetve
a tornacsarnok épületén, melyek
ténylegesen jövő év első félévében
realizálódnak, csakúgy, mint a
Felszabadulás utcai csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója, melyek a településfejlesztési
operatív programban valósulnak
meg. – mondta Borbásné Márki
Márta polgármester.
Hosszú évek óta először sikeresen pályáztunk a költségvetési törvényben rögzített önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására, mely
lehetővé teszi a Szegfű és Budai
utcában az útjavítást, aszfaltozást és padkajavítást. Sikeresen
pályáztunk a Tanyafejlesztési
program felhívására is, ahol
napelemes közvilágítás kiépítését tervezzük külterületen a
buszmegállóknál és a főbb kereszteződésekben.
26 millió forint támogatást
ítélt meg számunkra a Belügyminisztérium, amit a meglévő
kamerarendszer fejlesztésére és
új térfigyelő pontok kiépítésére
fordíthatunk. A fenti fejlesztések
jövőre valósulhatnak meg. – folytatta a polgármester.
Idén két nagy projekt előkészítését kezdtük meg: az egyik a
közétkeztetést biztosító konyha
épületének teljes körű felújítása, a másik pedig a művelődési
ház energetikai korszerűsítése. Mindkét esetben fontosnak

tartjuk a megfelelő előkészítést
műszakilag és pénzügyileg is,
ugyanis előreláthatólag a két projekt jelentős önerőt igényel az
önkormányzattól, amit előrelátó
gondoskodással, ütemezetten
tudunk csak biztosítani.
Partnerségi együttműködésekkel sikerült a főutcánk, a
Felszabadulás utca teljes körű
felújítását meg valósítani, új
aszfaltburkolatot kapott a teljes
útfelület, köszönhetően az önkormányzat és a Magyar Közút
hathatós együttműködésének.
A hulladékgazdálkodásra és
a -begyűjtésre vonatkozóan is
komoly előrelépést tettünk, hiszen elkülönítetten, szelektáltan
tudják gyűjteni a hulladékot a lakosok, új hulladékgyűjtő edényzeteket biztosítottunk a lakossági
gyűjtéshez. Ezzel egyidejűleg a
hulladékudvarunkba vezető utat
is felújítottuk, ez is új aszfaltburkolatot kapott.
A fejlesztések mellett nag y
hangsúlyt fektettünk az intézményeink kiszámítható működtetésére és kötelező feladataink
ellátására, hiszen folyamatosan
biztosítottuk minden területen
a pénzügyi forrásokat és intézményeink az egyedi igényeikhez
is megkapták az önkormányzati
pénzeszközöket fejlesztéseikre.
Terveink között szerepel a játszótereink teljes körű felújítása
és új közösségi, és a szabadidő
eltöltésére alkalmas pihenőpark
létesítése is.
Megg yőződésem, a településfejlesztés az egyik legfontosabb területe az önkormányzati
munkánknak, hiszen vágyunk,
célunk is az, hogy a Röszkén élő
családok életminőségét folyamatosan javítsuk, hogy szerethető
legyen a településünk, jó legyen
itt élni, s e cél eléréséhez mindent
meg is teszünk! – tette hozzá Borbásné Márki Márta
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BOTKA LÁSZLÓ: RÉG NEM

Kitekintő

LÁTOTT NAGYSÁGRENDŰ

BERUHÁZÁSOK LESZNEK SZEGEDEN

Folytatás az 1. oldalról
– Tavaly áprilisban központosították
a hulladékszállítást is. Másfél év után
milyenek a tapasztalatok?
– Egészen elképesztő állapotok
alakultak ki, hiszen a kormány
nem a hulladékgazdálkodás felelősségét államosította, hanem
csak a bevételét.
Ez azt jelenti, hogy minden
szegedi lakos, aki a szemétszállítás díját befizeti, az nem a szolgáltatást végző önkormányzati
cégnek fizet, hanem a központnak, az úg ynevezett kukaholdingnak, ez pedig másfél év után
is képtelen normálisan számlázni
és fizetni a munkát elvégző cégeknek. A hulladékgazdálkodást
végző szegedi társaságnak már
több mint egymilliárd forinttal
tartozik. Ez óriási teher és sok
százmiliós kár a városnak, hiszen
az önkormányzatnak megf elelő
hitelkeretet kellett biztosítani,
mert különben már régen leállt
volna a hulladékszállítás. Világosan látszik a szándék: semmilyen
autonómiát nem tűr a Fidesz-kormány, bármilyen árat is kelljen fizetni ezért a lakosságnak, hiszen
a központosítás negatív hatása a
mindennapokban is megjelenik.
Mi ezt a magunk eszközeivel itt,
Szegeden megpróbáljuk valamilyen módon tompítani.
– Az élet szinte minden területére
bevonult, ám a szociális szférából
teljesen kivonult a Fidesz-kormány.
A rászorulók száma pedig egyre
csak növekszik. A szegediek miben
bízhatnak?
– A Fidesz-kormány új szociális
törvénye lényegében arról szól,
hogy minden település annak
ad szociális támogatást, akinek
akar, olyan jogcímen, amilyenen
akar és olyan pénzből, amiből
tud. Mi Szegeden azt mondtuk,
hogy ebben a városban egyetlen
rászoruló sem maradhat ellátás
nélkül, ezért tavaly 400 millió, az
idén pedig már 500 millió forintos szociális alapot hoztunk létre
saját erőből a költségvetésben.
Ebből az összegből több ezer
szegedi családnak tudtunk átmeneti, vagy rendszeres szociális,

lakhatási és adósságrendezési
támogatást nyújtani. Ezt a jövőben is folytatni akarjuk. Négy
éve ugyancsak saját erőből szociális tűzifa-programot hirdettünk,
amelynek keretében az idén már
több mint 17 millió forintért vásároltunk téli tüzelőt és segítettünk egy erdei köbméter tűzifával
négyszáz szegedi családot. Az
idén januártól pedig minden
szegedi újszülött szüleit 25 ezer
forintos egyszeri támogatásban
részesíti az önkormányzat, a
város ezzel a pénzügyi támogatással is szeretné ösztönözni a
fiatalokat a gyermekvállalásra.
– Amihez azért egy saját otthon
is jól jönne!
– Gondoltunk erre is. Tavaly
országosan is egyedülálló bérlakásprogramot hirdettünk, ennek
keretében 2016-ban 200 önkormányzati lakást újított fel és adott
bérbe a város a piaci árnál jóval
alacsonyabb bérleti díjért a rászoruló családoknak. Így Szegeden
azok is lakáshoz juthatnak, akik
saját erejükből nem tudnának
otthont teremteni. Döntő többségük egy vagy több kisgyermeket
nevel. Az idén újabb 200 lakást
tudtunk felújítani és pályázat
útján már bérbe is adtuk a rászoruló családoknak. A programot
jövőre is folytatni szeretnénk.
Óriási az igény, hiszen a kormány
otthonteremtési támogatása a
magasabb jövedelműeknek és a
megtakarítással rendelkezőknek
kedvez.
Ug y a na k kor t ömegek nek
nincs magas jövedeleme és
megtakarítása, ezért esély ük
sem volna a bérlakásprogram
nélkül otthonhoz jutni.
– Az otthonteremtés mellett
legalább ilyen fontos, hogy munkája is legyen az itt élőknek!
– Szeged gazdasági mutatói
mindig is jobbak voltak az országos átlagnál. Most is így van
ez: a munkanélküliség 2 százalék
körül alakul, ami azt jelenti, hogy
jelenleg minden száz munkaképes korú szegediből 98-nak van
munkája. Ezzel jobb teljesítményt
nyújtunk, mint a 4 százalékos

Kecskemét, vagy az 6 százalékos Debrecen, de messze jobb a
mutatónk az országos átlagnál is.
– Minek köszönhető ez?
– Két iparág fejlődött nagyon
sokat az elmúlt időszakban. Az
egyik az informatika. A betelepülő több mint egy tucat szoftvercég
2500 új munkahelyet hozott létre
Szegeden az elmúlt években, a
szolgáltató központok megjelenésével pedig az idén is nagyon
komoly munkahelyteremtő beruházások zajlottak. Többek között
a világ egyik leghatalmasabb cége, a British Petrol döntött Szeged
mellett, és az egykori ruhagyár
felújított épületében nyitották
meg
központjukat, ahol két éven
belül ötszáz embernek fognak
munkát adni. A BP is nagyrészt
végzős egyetemistákat keres, a
város vezetése pedig tudatosan
igyekszik ilyen cégeket Szegedre
vonzani, mert minden felmérés
azt mutatja, hogy az itt végzett
eg yetemisták, akiknek döntő
többsége egyébként nem szegedi,
itt szeretne letelepedni a diploma
megszerzése után. Már pedig ez
óriási erőforrás a város számára.
– Nincs olyan nag y város az
országban, ahol ne küzdenének
azzal, hogy kopnak, elhasználódnak az utak, a járdák. Szegeden
szinte tavasztól őszig aszfaltoznak valahol…
– Azt szoktam mondani, egy
város soha nincs készen. Ez fokozottan igaz az utakra, járdákra:
mire a végére érnénk a munkának, kezdhetjük elölről. Szerencsére rekordnagyságú útalapot
sikerült az idén is létrehozni a
költségvetésben. Egymilliárd forintból a város minden részében
tudtunk utakat, járdákat felújítani, javítani. A tervek szerint
jövőre legalább ekkora útalapot
szeretnénk létrehozni a büdzsében. Ez azt jelenti, hogy néhány
éven belül látványosan javítani
tudjuk a szegedi utak állapotát.
Egy ekkor nagyvárosban természetesen soha nem lehet minden
tökéletesen rendben, de amikor
más városok polgármesterei

ellátogatnak Szegedre, mindig
megjegyzik, mennyire irigylik
az itteni utak állapotát, vagyis
relatíve nem állunk rosszul.
– Miközben a legtöbb magyar város veszít népességéből, Szegeden
egyre többen szeretnének letelepedni.
Mi lehet a Tisza-parti város vonzerejének a titka?
– Azt gondolom, Szeged vonzerejéhez nag yban hozzájárul,
hogy hosszú évek óta dinamikus
fejlesztési programokat hajtottunk végre. Az elmúlt évtizedben
szinte folyamatosan építkeztünk.
Az idén is nagyon sok út és járda
készült el a városban, egymilliárdos rendelőfelújítási programot
indítottunk el, ennek keretében
éppen a napokban adtuk át a Korondi utcai rendelőt, de elkészült
a Budapesti körúti orvosi rendelő
is, amely decembertől az ott élő
12 ezer szegedi ellátását fogja
kulturáltabbá, korszerűbbé tenni
és már épül az új egészségház is
Kiskundorozsmán, jövőre pedig
további két rendelőintézetet fogunk felújítani. Óvodákat, bölcsődéket is korszerűsítettünk az
idén, ezt a programot is folytatni
fogjuk jövőre.
– Milyen fejlesztési forrásokból
gazdálkodhat Szeged?
– Közismert, hogy 34 milliárd
forintot nyertünk az Európai Uniótól, amelynek nagyobb részét
a következő egy-két évben kell
felhasználnunk. Elkészültek a
terveink, az unió mindegyiket
jóvá is hagyta, ennek megfelelően jövőre az újabb építkezések korszakasza kezdődik. 2018
tavaszától nag y ber u há zási
boom várható: ha elolvad a hó,
megkezdjük az új fedett uszoda
építését, folytatódnak a városrehabilitációs programjaink is:
elsőként az újszegedi liget újul
meg, ezt követi az Odessza városrész, majd Tarján egy újabb
szakasza jön, az év vége felé pedig megkezdjük a Tisza-part és
a Stefánia sétány felújítását. Azt
mondhatom, régen nem látott
nag yságrendű beruházásokra
és építkezésekre kell készülni
a jövő év tavaszától Szegeden.

PÁLYÁZATOKBÓL
FEJLESZT ALGYŐ
Tovább szépül Algyő annak ellenére, hogy küzdelmes
év áll a település mögött. Egy fontos évfordulót is
megünnepeltek a Tisza partján: 20 éve vált el Szegedtől a település. AZ elmúlt évről és a tervekről
Molnár Áron polgármestert kérdeztük.
Milyen évet zár az idén Algyő
önkormányzata?
Mozgalmas, bonyodalmakkal
teli év áll az algyőiek mögött, de
építkezéssel, munkával telik majd a
következő. Visszatekintve a 2017-es
évre mozgalmas időszakon vagyunk túl, nemcsak népszavazást,
hanem egy időközi választást is
tartottunk, amelyekre talán évek
múlva utódaink azt mondják majd,
hogy itt ekkoriban történhetett valami. Október 1-jén ünnepelte a
település a Szegedtől való függetlenedés 20. évfordulóját. A jubileum
alkalmából ünnepi eseménysorozatot rendeztünk, kiadtunk egy
különleges könyvet az elmúlt évekről, tárlatot szerveztünk, és egy
óriás tortával vendégeltük meg a
nagyközség lakóit. Felavattuk Piri
József domborművét, mely a községháza falán állít emléket Algyő
volt polgármesterének, díszpolgárának. 2017-ben elmondható, hogy
a mögöttünk hagyott 20 év bebizonyította, azoknak lett igazuk,
akik hittek a független jövőben.
Rengeteget változott két évtized
alatt a település, hogy csak egyet
emeljek ki, mára az összes utcánk
aszfaltozott. Mégis a legnagyobb
büszkeség számomra, amikor a
hozzánk látogatók véletlenül városnak nevezik a települést.
A fejlesztések közül melyeket
érdemes kiemelni?
2017-ben tovább épült, szépült
Algyő. A z előre tervezett ütemezésnek megfelelően halad a járdaépítési program, a belterületi
utcák aszfaltozása, a csapadékvíz
elvezető rendszer karbantartása.
Elértük, hogy a településen a szabályoknak megfelelő sűrűséggel te-

lepített tűzcsapokkal minden algyői
otthont biztonságban tudhatnak
az itt lakók. Új parkolóhelyeket
alakítottunk ki a Levendula Hotel
előtti téren, valamint megújult az
oda vezető utca és közvilágítás
is. Mobil foglalkoztató szobával
bővítettük az óvodánkat a megnövekedett gyermeklétszám miatt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
Délnyugati lakóparkban 44 teleket
tudtunk értékesíteni, ezzel segítve
az algyői fiatalok helyben tartását,
illetve a f iatal családok Algyőre
költözését.
Melyek a legfontosabb tervek, melyek jövőre kerülhetnek
meg valósulásra?
Algyőn is fontos szerep jut a pályázatokból történő fejlesztéseknek.
Örömmel mondhatom, hogy megnyert forrásokkal rendelkezünk a
„Négyszög” tó, mint záportározó
fejlesztésére, és a Tisza-part is pályázatból fog megszépülni. Ennek a
projektnek a keretében áthelyezésre
kerül a meglévő kishajó kikötő, egy
új kikötővel és egy horgászstéggel
pedig gazdagodik az algyői Tiszapart. Az önkormányzati épületek
– Hivatal, Egészségház, Civil Szervezetek háza - energetikai korszerűsítése is megvalósul. A Borbála
Gyógyfürdő régóta várt fejlesztése
is a célegyenesbe fordult - TAO
források felhasználásával – 33
méteres medencével bővül a fürdő,
a sportolni vágyók örömére pedig
fedett műjégpályát és kézilabda
edzőcsarnokot tervezünk építeni.
Reményeim szerint a 2018-ban
megvalósuló fejlesztések, beruházások mind az itt élők, mind a
hozzánk látogató kedves vendégek
megelégedését szolgálják majd.
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DOMASZÉK BÜSZKE A FEJLESZTÉSEIRE
Az idei évben a Belügyminisztérium támogatásával megújult a domaszéki Szabadság tér útburkolata
26.188.389 forint összköltségű beruházás keretében, amelyhez 15.000.000 forint támogatást kaott az
önkormányzat. Ezen kívül is fontos fejlesztések történtek a településen.

- Mire a legbüszkébb az idei
év eredményei közül?
- Több beruházás történt, a település arculatát leginkább meghatározó
beruházást szeretném kiemelni. A
domaszéki Köztársaság téren emlékmű készült, amellyel az 1956-os

forradalomnak és szabadságharcnak,
illetve az ahhoz kapcsolódó történelmi
eseményeknek kívántunk emléket állítani. Emellett sor került az emlékmű
környezetének rendezésére, valamint
az emlékmű megközelítésére alkalmas
sétány térburkolattal történő kiépíté-

sére is. A pályázati projekt megvalósításához 4.000.000 forint vissza nem
térítendő támogatást kaptunk, amely
mellé önkormányzatunk 500.000
forint önerőt biztosított. A TOP pályázatok támogatásával indulnak a
következő fejlesztések:
Önkormányzatunk „Kerékpárút
építés Domaszéken” című pályázata
hosszú várakozás után támogatói
döntésben részesült. A projekt célja
Domaszék belterületén a közintézmények (bölcsőde, óvoda, iskola)
kerékpáros megközelíthetőségének
segítése, amelyhez 68.868.721 millió
forint összegű támogatást ítéltek meg
számunkra.
A „Belterületi vízelvezető-hálózat
fejlesztése Domaszéken” című pályázatunk szintén támogatásban
részesült. Az önkormányzat részére
megítélt 110.511.396 forint összegű
támogatás segítségével kb. 3,1 km

belterületi csatorna kiépítése valósul
meg. A kivitelezés munkálatok hamarosan megkezdődnek.
„A Domaszéki Kincskereső Óvoda
bővítése és főzőkonyha kialakítása”
című nyertes projektünk keretében a
domaszéki óvoda a jelenlegi óvodaépülettel szemben lévő saját tulajdonú
ingatlanon 2 csoportszobával bővül.
Emellett 290 adagos főzőkonyha kialakítására is sor kerül. A fejlesztés
összköltsége 192.843.883 forint,
amely projekt szintén 100%-os támogatási intenzitás mellett valósulhat
meg.
„A domaszéki Polgármesteri Hivatal épületeinek komplex energetikai korszerűsítése” című pályázat a
Polgármesteri Hivatal két épületének
energetikai korszerűsítését támogatja.
A projekt keretében megvalósul a két
épület homlokzati hőszigetelése és
homlokzati nyílászáróinak cseréje,

illetve a főépület fűtéskorszerűsítése
és akadálymentesítése is. A projekt
megvalósításához 36.760.000 forint
támogatást nyertünk, amelyhez önerő
biztosítása nem szükséges.
Az előbbivel azonos pályázati
konstrukció keretében a kódszámú.
„A Domaszék Sportcsarnok komplex
energetikai korszerűsítés” című projektünk is pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében megvalósul
az épület homlokzati hőszigetelése és
homlokzati nyílászáróinak cseréje,
valamint info-kommunikációs akadálymentesítése és egy akadálymentes
mellékhelyiség kialakítása. A projekt
várható összköltsége 63.240.000
forint, amely összeget teljes egészében
megítéltek számunkra.
- Milyen eg yéb fejlesztések
várhatók a jövőben a településen?
- Igen, vannak előremutató folyamatok. A nyár folyamán két szociális

szövetkezet alakult, azzal a céllal,
hogy a szövetkezetek számára
kiírt pályázatokon részt vehessünk. Az alábbi szövetkezeteknek
kötelezően tagja az önkormányzat. A DOMADRÓN Domaszéki
Zöldterület-kezelő Szociális Szövetkezet (FOKUSZ-0237) alapvetően útkarbantartásra, közterület
fenntartásra vonatkozó munkák
elvégzésére alakult, kiegészítve egy
modern földmérési feladatkörrel,
ami az önkormányzat telekvitás
ügyeinek pontos meghatározásában jelentős segítséget fog nyújtani. A DOMASZINT Domaszéki
Vendéglátó Szociális Szövetkezet
(FOKUSZ-0256) alapvetően a TOP
pályázatból megvalósuló óvodai
konyha üzemeltetésére jött létre.
A másik tevékenységi terület egy
zöldség-gyümölcs ellátási hálózat
kialakítása és üzemeltetése, különös

utcában – található idősek nappali ellátóhelye. Mindegyiken
végeznek majd felújításokat,
korszerűsítéseket. Hőszigetelik
az épületek homlokzatát, kicserélik a nyílászárókat, felújítják
a gépészetet és az elektromos
hálózatot, festenek, kicserélik
a padlóburkolatokat és akadálymentesítik az épületeket,
de a legtöbb helyen új bútorok
vásárlását is tervezik.
A Kálvária sugárúti beruházás megvalósítására és a hat telephely korszerűsítésére együtt
írnak ki közbeszerzési eljárást,
ennek lefolytatása több mint fél
évet vesz majd igénybe, csak
ezt követően kezdődhetnek el
a munkálatok. A szerződés szerint legkésőbb 2019 májusára
kell befejezni az épületek és
a főzőkonyha korszerűsítését.
– A Vám téren található ingatlanunk, amely szintén az idősek
nappali ellátását szolgálja, már

nag yon leromlott állapotban
van. Nem volna értelme felújítani, ezért másik helyet kerestünk
a közelben és sikerrel pályáztunk egy teljesen új épület kivitelezésére. A tervek már készen
vannak, leghamarabb jövő év
végén kezdődhet az építkezés
a hosszadalmas közbeszerzés
miatt. A szerződés szerint 2019
novemberére el is kell készülnie
az Idősek klubjának – mondta
el Szekeres Péter.
A Kaszás utcában lévő üres
telekre tervezett modern épület
20-30 idős embernek ad majd
napközben kulturált elhelyezési és étkezési lehetőséget. Az
eg yszintes, 150 nég yzetméteres épület a körzetben élő idős
emberek mindennapjait teheti
majd szebbé, kulturáltabbá.
Az Európai Unió és magyar
állam támogatásával megvalósuló projektek összértéke 709
millió forint.
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AZ IDŐSEK ELLÁTÁSÁT
SZERETNÉNK BŐVÍTENI
Szász János polgármester szerint eredményes évet
zárt a település 2017-ben. Idén elsősorban a szociális
ellátást fejlesztették, jövőre az idősek ellátására
szeretnének nagyobb figyelmet fordítani.
Milyen évet zár 2017-ben Petőfiszállás önkormányzata, és
mit vár az új esztendőtől?
2017-es esztendő számunkra
eredményes volt, és újult erővel
szeretnénk kezdeni a 2018-as évet,
legalább ugyanennyi sikerrel, mint
az előzőekben.

Melyek voltak a legfontosabb
fejlesztések a településen?
- A Petőf iszállási Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
2017. január 01-től a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részévé
vált. Intézményünk szakfeladatai
acsalád és gyermekjóléti feladatok

ellátása, a szociális étkeztetés, a
tanyagondnoki szolgálat működtetése, valamint a házi segítségnyújtás. Az SZKTT-ESZI folyamatosan
biztosítja a szakmai konzultáció,
szakmai napok és továbbképzések
lehetőségét, valamint az év során
újabb tárgyi eszközök beszerzésére
nyílt lehetőség (informatikai eszközök, segédmotor, vérnyomásmérők, vércukorszint mérők).
Petőfiszállás három település Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás

– központi hivatala, így a család
és gyermekjóléti szolgáltatást
mindhárom településen ellátja.
Pálmonostora közigazgatási területére egy teljes állású családsegítő beállítását sikerült megoldani, a település nagy örömére. A
továbbiakban az idősek ellátását
szeretnénk bővíteni, fejleszteni.
Bács-Kiskun megyében egyedüli
módon jelzőrendszer került kiépítésre, amelynek keretén belül az
egyedül élő idősek számára 30 db
jelzőrendszeres vészjelző készülék
került átadásra. Szükség esetén
szeretnénk ezt a szolgáltatást továbbfejleszteni, valamint nappali
ellátással bővíteni az intézményt.
Szociális intézményünk rendszeresen rendez összejöveteleket a
településen élő idősek számára,
valamint minden nyáron tábort
szervez hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Fejlesztések a Kistérségben

PLUSZ HÉTSZÁZ

MILLIÓ SZOCIÁLIS

SZOLGÁLTATÁSOKRA
 Folytatás a 1. oldalról
Tavaly hét, az idén pedig egy
pályázatot nyújtottunk be szociális alapszolgáltatások bővítésére, fejlesztésére. Sajnos, az
első körben másfél évig húzódott a döntési folyamat, ami nehéz helyzetbe hoz bennünket,
hiszen közben emelkedtek az
építőanyagárak és a munkabérek is – mondta el Szekeres
Péter pályázati referens.
Az eg yik legnag yobb beruházás a Kálvária sugárúti idősek otthona főzőkonyhájának
bővítése, felújítása és modern

konyhatechnológiai eszközökkel tör ténő felszerelése lesz.
Itt a 650 adagos főzőkonyhát
bőv ítik 1000 adagosra, hog y
kiváltsák a külső szállítókat.
Íg y a ber uházás meg valósulását követően az Egyesített
Szociális Intézmény összes nappali ellátóhelyét saját konyhájukról tudják majd kiszolgálni
étellel.
Szegeden összesen hat helyen
– az Alsókikötő soron, a Gáspár
Zoltán, a Kereszttöltés, a Dáni
János utcában, valamint a Kossuth Lajos sugárúton és a Bölcs
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NEHÉZ, DE

EREDMÉNYES

ÉV VOLT AZ IDEI

Tóth Margit polgármester szerint nehéz éven van
túl Dóc, de problémák ellenére eredményes évet zár
a település. Több sikeres pályázatuk volt, amelyek
segítségével fejleszteni tudtak és már a jövő évi
tervek is összeálltak.

Milyen évet zár Dóc önkormányzata 2017-ben?
Azt mondhatjuk, hogy önkormányzatunk nagyon nehéz éven van
túl, azonban településünk működése
zavartalan volt, a törvén yekben előírt önkormányzati kötelező és önként
vállalt feladatait maradéktalanul
teljesítette. Igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten minden rendezvényünket megtartani, amelyen Dóc
község apraja-nagyja rendszeresen
örömmel részt vett.

A nehézségek ellenére maradt-e forrás a fejlesztésekre?
Településünk életét színesítő,
helyi vállalkozók, lakosok támogatásával megépített Falukemence
állapota már régóta megkívánta
a felújítást, hiszen a hibák miatt már nem lehetett használni.
Ennek elvégzéséhez szakembert
hívtunk, aki rövid határidőn belül
el is végezte a munkát, így ismét
használható a kemence. Szinte a
kemence felújításával egy időben, a
zömmel elöregedett eperfákból álló
Epreskert néven ismert dóci fás
rész veszélyes fáinak eltávolítása
is megkezdődött. Ennek a szakszerű elvégzésében a MH 5. Bocskai
István Lövészdandár nyújtott segítséget, melyet november elején
be is fejeztek. Ezúton is rendkívül
hálásak vagyunk a gyors, teljes
körű, szakszerű munkáért. Hasonló felújítás várt a dóci játszótér elemeire is, hiszen a gondos
karbantartási munkák ellenére a
gyakori használat és az időjárás
során megjelent hibák is kijavításért kiáltottak. Ezeket a munkákat
is sikeresen elvégeztük az építő
garanciális közreműködésével,
és átadtuk ismét a gyerekeknek. A
felújítást folytattuk az orvosi rendelőnk teljes festés-mázolásával,

melyet önkormányzatunk saját
erőből végzett el. A z augusztusi
jó időt kihasználva művelődési
házunkban mosdó kialakítását
kezdtük meg egy vállalkozó támogatásával. A munkák nagyon
jó ütemben haladtak, melynek
eredménye, hogy a november 27-i
óvodásbálra el is készülhet. Az idei
évben a TOP-os pályázatokhoz
kapcsolódóan elkészültek a pályázatokban szereplő ingatlanok tervdokumentációi is, melyeket szintén
saját költségen volt szükséges elkészíttetni. Sikeresen vettünk részt
a Sándorfalva-Dóc- Ópusztaszer
településeket Szegeddel összekötő
kerékpárút megvalósítására vonatkozó projektben és szintén támogatást nyertünk a HUNG-2017
pályázaton a “Nemzeti értékeink
bemutatása és népszerűsítése” című pályázati programban. Ezeken
a pályázatokon Sándorfalvával
közösen vettünk részt. Továbbá
beszámolhatunk könyvtárunk
szolgáltatásainak bővítéséről is.
Reményei szer int mi lyen
fejlesztési lehetőségek állnak
majd rendelkezésükre jövőre?
Településünk jövő évi terveit
tekintve a külterületi buszváró
építése, belvízelvezető árkok felújítása, pótkocsi és terepjáró vásárlást terveztünk megvalósítani,
beszerezni. Ezek mellett a 2018-as
évben tervezzük a sikeresen elnyert
TOP pályázatok megvalósítása is,
melyek a dóci óvoda korszerűsítése,
energetikai felújítása, valamint a
Dóc, Dóczy Miklós u. 16. szám
alatti ingatlanban Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ kialakítását jelenti. Örömmel értesültünk október hónapban, hogy a
magyar kormány döntése alapján
számos más településsel együtt,
Dóc is 30 millió forintos támogatásban részesült. Ebből a forrásból
elkészülhet a dóci temetőben a már
régen szükségessé vált urnafal,
valamint a meglévő járdafelújítás
is megvalósulhat.

FEJLESZT ÉS TERVEZ

Ferencszállás
Sikeres évet tudhat maga mögött Ferencszállás. Többféle fejlesztés is megvalósult az élet számos területén. Ez nem jelenti, hogy a helyiek további ötletek
híján lennének. Jani János polgármester bőséges listát készített a megvalósult
tervekről és a további elképzelésekről.
Az idei a sikeres pályázatok
éve volt – fogalmazott a község
vezetője. Még 2016-ról is áthúzódott két pályázatunk, amelyek
idén valósulhattak meg. Egyik a
„MOZGÁS-pont” volt, melyet az
önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések témakörben
nyert projektünk segítségével
16 millió forintért alakítottunk
ki. Ez lényegében a volt tornaszoba fitneszteremmé alakítását
jelentette. Itt az általunk vásárolt
eszközök segítségével kedvükre
mozoghatnak az érdeklődők. A
másik tavalyi pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésére irányult. Ebből a 10 millió
forintból köztemetőnk közlekedési útjainak teljes javítását és
önkormányzatunk épületének
tetőfelújítását valósítottuk meg.

identitás és humán szolgáltatás
erősítésére irányulnak.

2017-ben a szociális ellátást és
az infrastruktúrát fejlesztették
A község a Terület és Településfejlesztési Operatív program
keretein belül három pályázatban
nyert támogatást. 12 millió forint

jutott az óvodaépület teljes körű
felújítására. A Szeged Csanádi
Egyházmegyétől tavaly szociális
célokra Ferencszállás megkapta
a volt imaházat. Ennek szociális
alapellátást szolgáló kialakítására 20 millió forintot nyert a
község. Ide települ a Gyerekjóléti és Családvédelmi Szolgálat,
valamint a helyi Nyugdíjas Klub.
Az idei harmadik, 12 milliós nyertes pályázattal az önkormányzat
épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. Mindhárom Ferencszállásra érkező
TOP projekt tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában
közreműködő partnerünk volt a
Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala, amelyet ezúttal
is tisztelettel köszönünk - tette
hozzá Jani János.
Önkormányzati fejlesztések témakörben 15 millió forintot nyert
a település, amelyből a Petőfi utca
és az Újtelep sor útjait újították
fel. A megnyert pályázatok mellett
vannak még le nem zártak is.
Ezek szállító jármű, fűnyíró traktor beszerzésére, valamint helyi

ból két utca burkolatát is sikerült
felújítani.
A polgármeser elmondta, a településfejlesztési célok megvalósítás
érdekében földterületeket is vásároltak, elkezdték a település közepén elhelyezkedő, gazdasági erdő
parkerdővé alakítását, lakossági és
vállalkozói kérésre közkifolyót és
tűzcsapot létesítettek, mezőgazdasági startmunka programot bonyolítottak, beszerezték a termeléshez
szükséges eszközöket.

– Pályázatból megvalósítottuk
a tanyai buszvárók és fontosabb
csomópontok napelemes megvilágítását, ezt a programot jövőre
folytatni tudjuk, mert éppen most
nyertünk rá pályázati támogatást.
Az önkormányzat ugyanis fontos
pályázatokat nyújtott be hazai és
határon átnyúló források megszerzésére, így jövőre várhatóan
TOP-os forrásból kerékpárutat
építhetnek Forráskúttal közösen
Kiskundorozsmától a megyeha-

tárig, megépíthetik a belterületi
csapadékvíz elvezetőrendszer következő ütemét egy víztározóval.
– Agrárlogisztikai központ pályázatunkat még nem bírálták
el, de nagy reményekkel várjuk
az eredményt, tanyafejlesztési
pályázatból viszont folytatjuk a
külterületi közvilágítás bővítését,
valamint fejlesztjük a Királyszéki iskolát és a tanyagondnoki
szolgálatot – mondta el végül a
Zsombó polgármestere.

Jelentős elképzelések a következő időszakra
Vannak Ferencszálláson meg
nem valósult tervek és sürgető
tennivalók is. Elkészült például az új orvosi rendelő, melyből
egyelőre hiányoznak az eszközök, íg y megnyitni még nem
lehet. Az óvoda felújítása sem
zárult le, udvara még sok kívánni
valót hagy maga után. A község
járdái elavultak, néhol balesetveszélyesek. Felújításra szorulnak
a belterületi csapadék és belvíz
elvezető csatornák. E munkának
eddig csupán első ütemét tudta
megvalósítani a község, három
ütem kb. 200 millió forint értékben még várat magára.
A ta lá n leg nag yobb á lom
kapcsolódni a szomszédos településekig elérő kerékpárúthoz. Ehhez az önkormányzat
engedélyezett tervvel már igen,
a szükséges mintegy 600 millió
forinttal viszont egyelőre rendelkezik.

Kitekintő

SAJÁTOS ARCULATOT
AD A TELEPÜLÉSNEK

A NYÁRI SZÍNHÁZ


Folytatás az 1. oldalról
A focicsapataik osztályt léptek, a
sportlövőik pedig kiváló országos
és nemzetközi eredményeket értek
el, hasonlóan a ritmikus gimnasztikásokhoz.
A településen – nyertes pályázatoknak köszönhetően – az idén is
sikerült több, az itt élők életkörülményeit, mindennapi komfortérzetét jelentősen javító beruházásokat
megvalósítani.
– Ilyen többek között, hogy a
Belügyminisztérium 20 millió forintos támogatásával 56 térfigyelő
kamerát helyeztünk ki, ez tovább
javítja a település köz-, vagyon- és
közlekedésbiztonságát. Szintén a
Belügyminisztérium támogatás-
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„IDÉN MEGNYERTÜK,
JÖVŐRE MEGCSINÁLJUK!”

AZ ÖSSZEFOGÁS

Ha régen jártak Sándorfalván, akkor gyorsan menjenek, és nézzenek szét még
most ősz végén és a télen: 2018-ban egymás után indulnak el a megnyert pályázatok megvalósításai, rá sem fognak ismerni a Szegedhez legközelebbi kisvárosra.

A FALU

– Egyszer csak elkezdtek jönni
az e-mailek, és hivatalos levelek:
„örömmel értesítjük, hogy...” Nagyon
jó volt olvasni mindegyiket! Azonban
a sikeres pályázatok megírása rögtön újabb feladatot ad nekünk: meg is
kell valósítani az elnyert projekteket,
olyannyira, hogy a jelentős részükkel
már jövőre el kell készülnünk. Idén
megnyertük, jövőre megcsináljuk, ez
most a mottónk – mondta Gajdosné
Pataki Zsuzsanna Sándorfalva
polgármestere. A városvezető az
elnyert beruházások mellett arra
is nagyon büszke, hogy nőtt a lakosságszám: 2016-ban 2015-höz
képest 106 fővel többen, 8288-an
laktak Sándorfalván – soha nem
volt még ennyire népes a kisváros.
Eddig idén közel 800 millió forintnyi pályázati pénz érkezett a
településre. Megnyerte a város a
Szegedről Sándorfalván és Dócon
át Ópusztaszerig futó kerékpárút
megépítésére a támogatást. A településre eső szakasz 362 millió
forintból valósul meg. Teljesen
átalakul a belváros is: erre két
pályázatot is nyertek:
– A Zöld város kialakítás Sándorfalván című programban

100 millió forintot nyertünk.
A Szabadság tér jelentősen átalakul, változik a Pallavicini
Kastély kertje is, és ez a beruházás hatással lesz az eg yik
legforgalmasabb utcánkra az
Ady Endre utcára is. Ehhez a
beruházáshoz kapcsolódik egy
másik is: a szomszédos piactér
fejlesztésére és bővítésére is
nyertünk 300 millió forintot.
Ez egy úgynevezett barnamezős
beruházás, azaz eg y korábbi,
felhagyott terület rendbetételére
lehetett forrást nyerni. Régi vágya volt az is a város lakosságának, hogy méltó módon, helyen
emlékezhessen meg az 1956-os
forradalom eseményeiről, hőseiről. Ezért is volt fontos, hogy 5
millió forintot nyertünk ennek a
Büszkeségpontnak a megvalósítására. Simor Márton szobrászművész méltó alkotását még az
idén tavasszal föl is avathattuk.
A legfrissebb sikeres pályázattal
pedig 4 millió 700 ezer forintot
nyertünk arra, hogy a külterületi
buszmegállóinknál felújítsuk,
kibővítsük a közvilágítási rendszert – sorolta a nagyobb elnyert
pályázatokat Gajdosné Pataki
Zsuzsanna. Megjegyezte azt is,
szintén pályázati forrásból valósíthatták meg idén is az Európai
Autómentes Nap rendezvényeit,
de szervezhettek a Budai Sándor Citerazenekar vezetésével
a nyáron eg y citerazenekari
találkozót, sőt idén először egy
testvérvárosi programsorozatot
is megvalósíthattak.
És ami szintén nagyon fontos:
elindult a településen a járd-

aprogram: az önkormányzat
biztosítja az alapanyagot, a
lakosok meg összefogva megépítik a járdát. Az első méterekkel már készen is vannak, de a
program jövőre is folytatódik.
Viszont nemcsak eg yszerűen ültek, és várták a pályázatokat Sándorfalván: az idei
fejlesztési tartalékunkból 40
millió forintot félreraktak az
építendő sportcsarnokukra.
Elindították a saját zöldprogramjukat, amelynek keretében
még virágosabb lett a település,
folyamatosan támogatja az önkormányzati a civil szervezeteket. Szintén önkormányzati
pénzből lett új kezelőszék a
fogorvosi rendelőbe, de saját
pénzből újítják, illetve újították
föl a Sándorfalvi Pipacs Óvodát,
valamint a rendőrség épületét
is. A rendőrséggel kapcsolatban
szintén fontos változás, hogy az
idén osztály jogállású lett az őrs.
– Szintén fontos beruházásunk
a Rózsa utcai csapadékvíz-elvezető csatorna megépítése és
nagyon fontos nekünk, hogy
több határon túli testvértelepülésünkkel közösen adhattunk
be pályázatokat – tette hozzá
Gajdosné Pataki Zsuzsanna.
– Még több mint tíz pályázatunk áll sorban, azokkal összesen még több mint 1 milliárd
forintot nyerhetünk. Ha még
azokat is egytől egyig elnyernénk... – mosolygott a polgármester. Egyúttal abban is bízik,
hogy az utak felújítására és új
utak építésére is sikerül forrást
találniuk.

Fejlesztések Szegeden

PÁLYÁZATI DÖMPING SEGÍTI

A SZEGEDI FEJLESZTÉSEKET



Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat a Szegedi
Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft.-vel konzorciumban
támogatási kérelmet nyújt be többek között a Belvárosi mozi és a
Partfürdő fejlesztésére.
A közel száz esztendős filmszínházban sikeres pályázat esetén megtörténne az épület hőszigetelése és akadálymentesítése,
valamint a nyílászárók cseréje.
Korszerűsítenék a fűtési rendszert
és fejlesztenék a hang- és fénytechnikát. Az épület felújítását
követően pedig minden terem
belülről lesz majd megközelíthető, nem kell az utcára kimenni. A
felújítás mellett a tervek szerint
turisztikai funkciót is kap majd
az épület. A közel 800 milliós

rekonstrukcióból 630 milliót
pályázati támogatásból kíván
fedezni a város.
A Partfürdőn sikeres pályázat
esetén a víz felől érkező vendégek
fogadási lehetőségeinek megteremtésére úszóműves kikötőállás
épülhet. Az úszómű 15 méteres
bejáróhíddal csatlakozik a parthoz, a kikötőhöz kapcsolódóan
48 méter hosszú sólyapálya épül,
és egy hernyótalpas lépcsőnjáró biztosítja az akadálymentes
közlekedést. A horgászturizmus
fejlesztését szolgálja majd a kikötő melletti 300 méter hosszú
partszakaszra tervezett horgász
versenypálya. Emellett a parton 2
gyermekjátszóteret, 2 strandfoci
pályát és 2 röplabda pályát alakítanak ki, amennyiben a Szegedi

Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. elnyeri azt a 300
milliós pályázati támogatást,
amelyből a beruházás megvalósulhat.
Indulhat a „Zöld város projekt”
két fontos beruházása is jövőre.
Az újszegedi Erzsébet-liget, illetve a szomszédságában lévő
Odessza lakótelep rekonstrukciós munkái kezdődhetnek meg
rövidesen.
Pályázati forrásból az egykori
Gáspár Zoltán utcai óvoda épületében rendelő intézetet alakítanak ki, valamint rekonstrukciós
munkák kezdődhetnek a Kemes
utcai óvoda épületében és megtörténhet a Klebelsberg telepi
óvoda és a Gyík utcai bölcsőde
komplex korszerűsítése is.

A Homokhátság ötezer lakú települése, Szatymaz nemcsak sikeres pályázatok révén, hanem a településen
élők összefogásának köszönhetően is
sokat tudott fejlődni, gyarapodni az
elmúlt időben. Az idén többek között
önerőből és lakossági hozzájárulással
sikerült 15 utcát leaszfaltozni.
– 250 millió forintból 15 belterületi,
korábban földes utat sikerült szilád
burkolattal ellátnunk az idén közel
4,3 kilométer hosszan. A falu legnagyobb beruházását részben önerőből,
részben pedig az érintett utcákban
élők hozzájárulásával tudtuk megoldani – mondta el a település
polgármestere, Barna Károly.
A tizenöt utcában élő telektulajdonosok ingatlanonként 100
ezer forinttal járultak hozzá a
beruházáshoz, amit októberben
a Futafalu és Gurulafalu akció
keretében avattak fel, a 3 kilométeres táv egyrésze ugyanis a
felújított utak mentén vezetett.
Októberben új közbiztonsági
épületet is avattak a falu központjában, a Dózsa György utcában. Az épületben kap helyet
a körzeti megbízott irodája, és
a település polgárőrei is innen
indulhatnak majd járőrözni.
A falu 5 ezer fős lakosságának
közel fele kiterjedt tanyavilágban él, ezért is fontos az itt élők
biztonságának, komfortérzetének növelése. Az új közbiztonsági épület kialakításával
párhuzamosan folytatták idén is

az úgynevezett tanyaprogramot,
amelynek során a külterületen
élő idős, sokszor magányos embereket látták el riasztókészülékekkel, hogy baj esetén jelezni
tudják, ha segítségre szorulnak.
A közbiztonsági beruházásokra
a Földművelésügyi Minisztérium
pályázatán nyertek összesen 4
és fél millió forintot.
– A z iskolánk konyháját szeretnénk méltó körülmények között
elhelyezni, ezért megvásároltuk a
helyi pékség bezárt üzlethelyiségét,
ahol egy komoly átalakítás után
saját konyhát szeretnénk kialakítani.
A jelenlegi konyhán naponta
közel 450 adag készül az iskolások, óvodások és a szociális
ellátásban részesülők számára. A jövőben nemcsak szebb
körülmények között, de több
adagot és speciális igényeknek
is megfelelő ételeket szeretnének
főzni az új konyhán, amelynek
már a terveit is elkészíttették
és pályázaton keresnek forrást
a megvalósításra.
Közel 180 óvodás korú kisgyermek él a településen, ezért
úgy döntöttek, jövőre egy új, kor-

szerű óvodát építenek a faluban.
Ezzel párhuzamosan a meglévő
iskolaépületet hőszigetelik, korszerűsítik a fűtést és nyílászárókat is cserélnek pályázaton
nyert forrásból.
– Jelenleg nem lehet az alig tíz kilométerre lévő Szegedre közvetlenül
kerékpárral eljutni a településről,
mert a régi M5-ösről ki vannak tiltva
a biciklik. Fontosnak tartjuk, hogy
ezt a közlekedési kapcsolatot megteremtsük, ezért jövőre 2,3 kilométeren
tovább építjük a kerékpárutat. Az a
célunk, hogy néhány éven belül Szegedig el lehessen jutni kerékpárúton.
A beruházások, fejlesztések
mellett nagy figyelmet fordítanak a településen élő hátrányos
helyzetű, idős emberek támogatására, az idén például 218
köbméter szociális tűzifa kiosztásával segítettek a rászorulókon
– ez éppen úgy hozzá tartozik
a település életéhez, mint a
hagyományőrzés. Bár már alig
egy tucat család megélhetését
biztosítja a híres szatymazi őszibarack, a gyümölcsnek minden
évben külön fesztivált rendeznek
– nagy sikerrel.
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Szociális ügyek

Egészségügy

Kultúra

JÖVŐ TAVASSZAL

KÉSZ LESZ A
DOROZSMAI SZABADTÉRI BÉRLETEKET

EGÉSZSÉGHÁZ KÍNÁLNAK A KARÁCSONYFA ALÁ
November végén a helyi önkormányzati dolgozó,
valamint egészségügyi dolgozók tekintették meg a
dorzsmai egészségház építését. A falak már állnak,
tető is került az épületre, így a belső munkálatokat
végezhetik már a szakemberek.

HATSZÁZ RÁSZORULÓ

CSALÁD JUTHAT SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSHOZ
Három év alatt 500 szociális bérlakást újít fel és ad
bérbe a piaci ár töredékéért a szegedi önkormányzat.
Az idei utolsó ötven felújított bérlakásra kiírt pályázat eredményét november utolsó napján hirdették
ki. A félszáz szociális bérlakásra most több mint
280-an pályáztak.
Magyarországon egyedülálló
bérlakásprogram indult el tavaly
Szegeden. A város ingatlangazdálkozó cége, az IKV Zrt. három
éven keresztül évi 200 lakást újít
fel nagyjából 500 millió forintos
költséggel, majd a város a piaci
bérleti díjak egyharmadáért bérbe adja olyan – zömében több
kisgyermeket nevelő – szociálisan rászoruló családoknak, akik
önerőből nem tudnának otthont
teremteni maguknak. A bérlakáspályázat egyre népszerűbb
a városban.
A júniusi közgyűlésen Botka
László polgármester javaslatára a képviselők módosították a
város lakásrendeletét is, hogy a
rászorulók a jövőben még kön�nyebben juthassanak bérlakáshoz Szegeden. Ma már a pályázatok elbírálásánál a korábbinál
is jobban figyelembe veszik az
igénylők szociális helyzetét és a
gyermekek számát, kisebb súl�lyal esik viszont latba a jövedelmi
helyzet. Június óta a jelentkezők
mentesülnek a 3 ezer forintos
pályázati díj megfizetésétől is.
A program 2016-ban indult,
amelynek keretében az első évben 204 bérlakást újított fel teljesen és adott kedvezményesen
bérbe a rászorulóknak a város.
Az idei utolsó pályázatot szeptember írta ki az IKV Zrt. Az ötven
felújított lakásra összesen 284
pályázat érkezett, 119 viszont
nem felelt meg az önkormányzati rendeletben előírt feltéte-

leknek, öten pedig időközben
visszavonták a pályázatukat, így
a félszáz lakásra végül 160-an
pályázó jutott.
Kardos Kálmán elnök-vezérigazgatótól megtudtuk, a lakások alapterülete változatos, a
legkisebb 28, a legnagyobb 72
négyzetméter. Területi elosztásuk is vegyes: található lakás a
Székely soron, az Olajbányász
téren, a Kereszttöltés utcában,
a Csongrádi sugárúton, a Retek
utcában, a Szilléri sugárúton és
a Vág utcában is.
A bérlakásprogram indulásokor Botka László polgármester kifejtette, Magyarországon
több százezer olyan család van,
amely a lakástámogatási rendszer ellenére sem tud lakáshoz
jutni, akik nem kapnak hitelt
és nem tudnak élni a kormány
otthonteremtési támogatásával
sem. Ezért Magyarországon nagy
szükség lenne egy átfogó önkormányzati bérlakás programra,
mert jelenleg is 138 ezer olyan lakás van az önkormányzatoknál,
amelyek forgalomképtelenek és
rossz állapotban vannak.
– A szegedi példa azt mutatja, ezeket a lakásokat fel lehet és fel is kell
újítani, mert így több száz családnak
lehet fedelet biztosítani a feje fölé. Ezt
a programot mi itt, Szegeden jövőre
is folytatni kívánjuk. 2018-ban újabb
200 lakást szeretnénk felújítani és
a szocálisan rászorulóknak méltányos díjért bérbe adni – mondta el
a polgármester.

A PROGR A M FOLY TATÓDIK
Külön program segíti Szegeden az egyetemisták és a fiatal párok
lakáshoz jutását. A Tápai utcai Fecskeházban az idén 14 megüresedett lakásra lehetett pályázni. Itt 5 évig szociális alapú bérleti
díj mellett előtakarékosságot is vállalni kell a fiataloknak, míg
saját otthonhoz nem jutnak.

Mivel a terveknek megfelelő
ütemben halad az építkezés, és
úgy tűnik, az igazán hideg idő
beköszönte előtt a külső munkálatokkal végezni fognak. Lauer István, a körzet egyéni önkormányzati képviselője szerint
rövidesen befejeződnek a kinti
munkálatok, és így tartani tudják
majd a menetrendet. Kiskundorozsmán a régi rendelő már több
mint száz éves, 1908-ban épült,
már nem lehetett úgy felújítani,
hogy megfeleljen a 21. századi
követelményeknek. Ezért úg y
döntött a szegedi önkormányzat,
hogy épít egy újat, amelyben valamennyi, a városrészben praktizáló
háziorvos, fogorvos, gyermekorvos
és védőnő is helyet kaphat.

Joób Márton, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság
elnöke a bejáráson elmondta:
Ennek az önkormányzati ciklusnak komoly feladata az, hogy
az orvosi rendelőket felújítsák, és
21. századi körülmények között
follyon a gyógyítás. A beruházás
a térfelújítással együtt mintegy
400 millió forintba kerül.
Az épület két részből áll majd,
az eg yikben a felnőtt ellátás
kap helyet, a másikban pedig a
gyerekeket gyógyítják majd. A
kivitelezőnek a szerződés szerint
330 napja van a munka elvégzésére. Az építkezés jelenlegi állása
szerint a jövő év első negyedében
átadják majd az intézményt a dorozsmaiaknak.

Jövő nyáron – június 29. és augusztus 19. között – öt
produkció 16 előadását láthatják a szegediek a Dóm téri
csillagfödeles színházban. A Szegedi Szabadtéri Játékok
jövő nyári előadásaira idén is kedvezményes karácsonyi
bérleteket kínálnak.
Operával indul majd a 2018-as
évad is: Verdi Rigolettója kerül
színre június 29-én és 30-án. Az
operát utoljára 1987-ben lehetett
látni a Dóm téren.
Július első hétvégéjén a szabadtérire érkezik Tevje, a tejesember
és Anatevka polgárainak története. A Hegedűs a háztetőn most
szerepel először a jövőre 87 éves
fesztivál műsorán. Minden idők
egyik legkedveltebb musicaljét
Alföldi Róbert állítja színpadra.
Az idei nyár sikermusicalje,
A Notre Dame-i toronyőr pedig
három estére is visssza tér július
13-án, 14-én és 15-én.
Jövőre is folytatódik a shakespeare-i sikersorozat. 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 szerelmesek tragikus
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 show-t. Augusztus
10-én a Dóm téri deszkákon mutatják be a nyolcszoros Oscar-díjas
zeneszerző, Alan Menken darabját,
amelyet összesen öt estén láthatnak majd a nézők. A 2018-as évad új
produkcióira már augusztus eleje
óta árulják a jegyeket, most pedig
kedvezményes ünnepi bérleteket
is hirdetett meg a fesztivál, így
kombinálhatjuk a szeretteinknek
tetsző előadásokat.

Turizmus

ADVENT IDEJÉN FÉNYPOMPÁBAN

TÜNDÖKÖL EGÉSZ SZEGED
November utolsó péntekjén az ünnepi díszkivilágítás felkapcsolásával hivatalosan is megkezdődtek a Szegedi
Karácsonyi Hetek. Az idén minden eddiginél több fénydísz ékesíti a város utcáit, tereit. Egy hónappal karácsony
előtt megérkezett a Klauzál térre a város fenyőfája és a Dugonics téri fényszarvas is várja már a szefizőket.
Advent idején minden esztendőben ünnepi fénybe öltözik a város.
A Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. szakemberei az idén
öt hét alatt szerelték fel a karácsonyi díszvilágítást. Az ünnepi
ékek felszerelését főként éjszaka végezték, mert a munkákkal
sok esetben igazodniuk kellett a
villamos és troli felsővezetékek
áramtalanításához.
Évek óta minden esztendőben
sok új dísszel gazdagodnak Szeged
ünnepi fényei. Így van ez az idén
is: a Tisza Lajos körúton teljesen
új világítást építettek ki, az idén
ismét a nagyon népszerű csavart
fényfüzéres dekoráció ékesíti a

fákat. A Kiss Ernő utcától a Magyar
Ede térig, vagyis a Reök-palotáig a
körút több mint 50 fáját díszítették
fel korszerű kültéri, magas minőségű, nagy fényerejű és hosszú
élettartamú LED fényfüzérekkel.
A díszítés során mintegy 16 kilométer hosszúságú fényfüzér került
a fák törzsére és ágaira, amelyek
működés közben igen látványosan
emelik ki a fák alakját. A Tisza
Lajos körút régi világítása sem
tűnt el, azokat más helyszínekre
vitték, többek között a Dóm főbejárata előtti ostorfákra és az Aradi
vértanúk terének öreg fáira. Ezzel
is tovább bővült Szeged karácsonyi
díszvilágítása.

A több mint 5 méter magas fényszarvas az idén is a megszokott
helyszínen, a Dugonics téri szökőkút közepén várja az ünnepre
készülődőket. Szeged leglátványosabb, 9600 energiatakarékos
LED izzóval kivilágított karácsonyi
dekorációjával sok ezren szelfiznek
majd a következő hetekben.
Az ünnepi fények nemcsak a belvárosban – a Tisza Lajos körúton,
a Kárász utcán, a Széchenyi és a

Dóm téren, valamint a Kölcsey és
Oskola utcán teszik meghittebbé
a szegediek karácsonyát, hanem
Szeged városrészeit is felékesítették az ünnepi napokra. Évek óta
hagyományosan Kiskundorozsmán, a Csillag téren, Szőregen,
Baktóban, a Gedói Általános Iskolánál, az újszegedi Gregor Iskola
előtt, a Bertalan-híd Római körúti
lábánál és a Kodály téren is ünnepi
dekoráció fogadja az arra sétálókat.

ÚJSZEGEDI A VÁROS IDEI FEN YŐFÁ JA
A város fenyőfáját idén is a Klauzál téren csodálhatják meg
a szegediek. A termetes fenyő most Újszegedről, az Orsovai
utcából érkezett a belvárosba.
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SZINTE TELJESEN ÚJ ÉPÜLETET KAPTAK

VISSZA AZ ÚJSZEGEDI HÁZIORVOSOK
224 millió forintból újult meg az újszegedi egészségügyi ellátás egyik legfontosabb intézménye. A korszerűsítés költségeihez uniós források is rendelkezésre álltak, de a város önrésze is jelentős volt.

Január 10-én kezdték el a Korondi utcai orvosi rendelő felújítását, és november végén már vis�sza is költözhettek az épületbe az

itt dolgozó egészségügyisek. Az
ünnepélyes átadón Botka László
polgármester ezt a munkát a szegedi intézményfelújítási program

egyik legfontosabb állomásának
nevezte. Elmondta, hogy a város
közel egymilliárd forintot fordít a
szegedi intézmények felújítására,
korszerűsítésére.
Az 1970-ben átadott kétszintes
Korondi utcai épület összesen
682 négyzetméteres. A felújítás
eredményeként a rendelő külső
hőszigetelést kapott, valamen�nyi külső nyílászárót lecserélték,
valamint a lapostető szigetelése
is megtörtént. A földszinti rész
felújítása során csak a szerkezeti
falak és pillérek maradtak meg.
Új elrendezésben új helyiségek
épültek. Elbontották a régi gépészeti és elektromos hálózatot,
ami helyett szintén új készült. A
gyermek háziorvosi rendelő és

Fejlesztések Szegeden

a védőnői tanácsadó is teljesen
megújult.
A gyermek háziorvosi rendelő
egységben 2 rendelő helyiség,
egy egészséges váró (kötelező
oltásra, szűrésre jövő gyerekeknek), eg y beteg váró és abból
nyílóan egy elkülönítő kialakítása is megtörtént, a szociális és
akadálymentes helyiségekkel
együtt.
A védőnői tanácsadás eg ységben 2 tanácsadó helyiség,
és 2 munkaszoba, és egy váró
újult meg a szükséges kiegészítő, szociális és akadálymentes
helyiségekkel, valamint eg y
baba-mama szobával együtt.
A váró mérete igazodik az egyidejű kis létszámhoz, mivel a

kismamák időre jönnek. A két
egység külön bejáratokkal önállóan fog üzemelni.
A régi babakocsi tárolók részben megmaradtak, részben kerékpártároló és hulladéktároló
lett belőlük. A babakocsi tárolók
falán új nagy nyílás készült a
keleti oldalon lévő helyiségek
jobb megvilágítása érdekében.
Az emeleten is csak a szerkezeti falak és pillérek maradtak
meg, az összes válaszfalat, nyílászárót, burkolatot el kellett
bontani, új helyiségek épültek.

Mind a 3 háziorvosi rendelő
helyiséghez közvetlenül kapcsolódik majd eg y szociális
blokk, és egy-egy asszisztensi
szoba. A háziorvosi rendelőkhöz tartozik a váró és abból
nyílóan a szükséges kiegészítő, szociális és akadálymentes hely iségek . A két szint
akadálymentesítését eg y lift
biztosítja. A földszinti bejáratokat is akadálymentesen lehet
megközelíteni. Minden szinten
akadálymentes WC, és a folyosókon a burkolatban vezetősávok segítik a közlekedést.

Fejlesztések Szegeden

ÁTADTÁK A KORSZERŰSÍTETT

VÁROSI MŰJÉGPÁLYÁT
A legkisebbek jégkorongtornájával avatták fel a korszerűsített városi műjégpályát.
Sokkal korszerűbb hűtéstechnikát kapott a csarnok, és egy gyakorlópályával
is kiegészült a létesítmény.
Az U8-as és U10-es tornákon
a szegedi mellett a kiskőrösi,
szarvasi, békéscsabai, makói,
valamint szabadkai és brassói
hokipalánták vettek részt. Az
ünnepélyes díjkiosztón ott volt
a magyar jégkorong-válogatott
két legendája, Szuper Levente és Vass Márton is. A díjakat
Botka László polgármesterrel
közösen adták át a sportolók,
majd megkezdődött a hivatalos
átadóünnepség.
A polgá r mester ny itóbeszédében emlékeztetett arra,
hogy a most 300 millió forintból
korszerűsített sportlétesítmény
mellett orvosi rendelők, iskolák,

óvodák, bölcsődék kapnak új
külsőt, korszerűbb fűtésrendszert, kényelmesebb szobákat.
A mostani beruházás nagyobbik
felét TAO-támogatásból fedezték, melyet az önkormányzat
saját forrásból kiegészített.
Megújultak az öltözők, az
edzőtermek, bőv ültek a szolgáltatások a létesítményben. A
bővítés mellett korszerűsítették
a gépészetet is. Új, energiatakarékos jégkészítőt telepítettek,
a 30 éves elődjét pedig leselejtezték. Az új berendezés abból
a szempontból is jobb a réginél,
hogy nagyjából 200 kilónyi ammóniával működik, így a korábbi

két tonna veszélyes anyagnak
mindössze a tizedét használja
fel. Az új gépnek köszönhetően
már nem csak akkor lesz jég, ha
hideg van, hanem akár egész évben is működhet a műjégpálya.
A régi pálya megmarad, de
a mellette lévő füves területen
lesz még egy tan-jégpálya is,
amely méretében körülbelül a
harmada az eredetinek. A mobil
pálya elbontható és bárhol felállítható, akár a Széchenyi téren
is. A fejlesztés után várhatóan
hosszabb lesz a szezon, a sportolók igénye jelenleg az, hogy
augusztustól áprilisig legyen
nyitva a létesítmény.
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A BÖLCSŐDE MÁR ELKÉSZÜLT,
JÖVŐRE PIACOT IS TERVEZNEK


Folytatás az 1. oldalról
Ferenczi Ferenc polgármester – aki 2013 áprilisa óta vezeti
a települést – elmondta, az 504
millióból gazdálkodó község legnagyobb beruházása idén egy
saját böcsőde kialakítása volt. A
régi művelődési ház egy részében
sikeres pályázatot követően 160
négyzetméteren alakítottak ki
bölcsődét 26 millió forintból, amit
4 millió forintból hamarosan be
is rendeznek. Régi vágya teljesül
így az itt élőknek, hiszen eddig a
szomszédos településekre vitték
bölcsődébe a csöppségeket, ha
egyáltalán volt szabad hely. A tervek szerint az új bölcsőde márciustól fogad majd gyerekeket.
Jövőre megfiatalodhat a település óvodája is. A nyári szünetben
20 millió forintból kicserélik az

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

intézmény tetőszerkezetét, kifestik a belső helyiségeket és két
foglalkoztatóban a padlóburkolatot is kicserélik.
– Saját erőből alakítottuk ki azt
a Kézműves szigetet, ahová iskolás diákjaink járhatnak különféle
foglalkozásokra. A központban
egy régi butiképületet bérlünk
egyelőre erre a célra, amit később
szeretnénk megvásárolni.
Minden településen nagy gond
az utak, járdák karbantartása.
Így van ez Tiszaszigeten is. Évek
óta folyamatosan igyekleznek a
település útjait felújítani. Idén a
határ és Tiszasziget közötti út egy
kilométeres szakasza újulhatott
meg, valamint a Temesvári és a
Rákóczi utcák kaptak új patkát.
A település öröksége az régi
laktanya, amit évek óta igyekez-

nek hasznosítani. Most 12 szobás,
40 ágyas szálláshelyet alakítottak
ki benne, amit eddig a készenléti
rendőrség tagjai vettek igénybe,
de a jövőben szeretnék turisztikai
célokra is hasznosítani az olcsó,
ám komfortos szállásokat.
A fejlesztések jövőre is folytatódnak: tavasszal megújulhat a
térvári út, 2018-ban megoldódhat
a Dózsa és az Aradi utca csapadékvíz elvezetése is 28 millió
forintból.
– Jövőre szeretnénk egy piacteret is kialakítani a község
központjában, mert egyre nagyobb az igény rá. A tervek már
el is készültek: egy 20-szor 6 méteres fedett elárusítóhely készül
és higiéniás blokk is lesz mellette
– mondta el a tervekről Ferenczi
Ferenc.
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