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Megnyílt az algyői
szabadstrand
Mérföldkő Alg yő életében a
szabadstrand megnyitása. A projektek első üteme a kishajókikötő
áthelyezését, illetve a hotelnél
horgászstég létesítését tartalmazta. Büfé is nyílt a strand területén, így minden adott ahhoz,
hogy fogadják a fürdőzőket. A 200
fürdőzőre tervezett szabadstrand
a hét minden napján reggel 8-tól
20 óráig látogatható. Bár az előírások alapján 500 vendég alatt
nem szükséges v ízimentőket
alkalmazniuk, ennek ellenére a
várhatóan forgalmasabb napokon, vagyis pénteken és hétvégén
lesznek vízimentők a strandon.
Állandó személyzetet azonban
minden nap biztosítanak, az ő feladata lesz például az is, hogy este
nyolckor jelezze, bezár a strand.
Kialakított elsősegélynyújtó hely
is van, továbbá öltöző, tusoló és

önkormányzati fenntartásban
működő intézményben gondolkodnak, hanem befektetőt szeretnének csábítani a nagyközségbe.

Szebb lett az óvoda
Az utcafronti épület felújításával kapcsolatban négyszáz négyzetméternyi területet érintett a
beruházás, és nemcsak a tetőt
cserélték le, hanem az elavult
berendezési tárgyakat is. A település összességében 60 millió
forintot fordított erre a célra.
A folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt választás előtt
áll a képviselő tesület: vagy új
intézményt építenek, vagy a jelenlegit bővítik, amihez telket
is kell vásárolniuk. A kérdésben
szakmai segítséget kért az önkormányzat, hog y eldöntsék,
melyik irány a jobb. Emellett az
idősotthon építése továbbra is
sarkalatos kérdés Algyőn. Nem

Megújítanák a település
főutcáját
A településképi fejlesztésével
kapcsolatban cél, hogy a Vásárhelyi és a Kastélykert utcákat
felújítsák. Algyőnek ugyanakkor
erre nincs saját forrása, hiszen a
becslések szerint 2-2,5 milliárdot
kellene fordítani a beruházásra.
Az út ráadásul állami tulajdonban van, s bár szívesen átvenné
saját kezelésbe a település, de
nem a jelenlegi állapotában. A
Bartók Béla utca rekonstrukciója is tervben van, ám a mostani
költség vetésből kivették ezt a
sort, más fejlesztésekre költenek.
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JÓL HALAD A PÁLYÁZATOK

KÜLFÖLDRŐL IS SOKAN

MEGVALÓSÍTÁSA,
BEFEJEZŐDÖTT

ELJÖNNEK, HOGY LÁSSÁK A

SZEGEDI ELEFÁNTOKAT
Shah Rukh, Shanti és Taru – ők hárman alkotják a Szegedi
Vadaspark elefántcsapatát. A fiatal bikákat az állatkert
Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházában
láthatják a látogatók május vége óta.
A Szegedi Vadaspark történetének eddigi legnagyobb, 480
millió forintos beruházással,
uniós támogatással felépült
elefántházát g yermeknapon
adta át Botka László.
Az öt állat tartására alkalmas
komplexumban hideg időben az
elefántokat a hatméteres belmagasságú belső kifutóban láthatják a vendégek, az épülethez
pedig az ország legnagyobb, 7
ezer négyzetméteres elefántkifutója kapcsolódik.
– Rangot ad egy állatkertnek,
ha láthatók benne elefántok –

mosdó is várja a vendégeket. A
projektre eddig 10 millió forintot
költöttek el, de további fejlesztések vannak tervben.

A T É RVÁ R I Ú T

FELÚJÍTÁSA

mondta a szegedi ormányosok
főápolója, Takács Zoltán, aki
áprilisban kötelezte el magát a
Szegedi Vadasparkkal, éppen az
elefántok miatt. Korábban Veszprémben és Nyíregyházán is a hatalmas állatokat gondozta, közel
egy évtizedig pedig Ausztriában
dolgozott elefántokkal.
Szegeden most öt munkatársával együtt gondozza éjjel-nappal
a három ázsiai elefántot.
– Szép kort, akár hatvan-hatvanöt évet is megélnek ezek az
öttonnás állatok.

Tiszasziget településen az előzetes terveknek megfelelően
halad a pályázatok valamint térségi közösségépítő projektünk megvalósítása, befejeződött a Térvári úr felújítása
Fejlődik az óvoda és mini
bölcsőde is épül
A „Babasziget” mini bölcsőde
építési projektelemei befejeződtek jelenleg a működési engedélyhez szükséges papírok beszerzése zajlik. A bölcsődei igények
felmérése megtörtént a településen, így várhatóan szeptember
1-én megkezdheti működést az

 Folytatás a 6. oldalon

Egészségügy

ÚJ VÁROSKÖZPONT KISKUNDOROZSMÁN:

KÉSZ AZ EGÉSZSÉGHÁZ,

É PÜL A K ISPIAC

Két év alatt egymilliárd forintot költ orvosi rendelők felújítására és építésére a szegedi önkormányzat: a Budapesti körúti
és a Korondi utcai rendelők korszerűsítése után júniusban új
egészségházzal gyarapodott Kiskundorozsma, nyáron pedig
megkezdődik a szomszédos kispiac építése is – őszre egy
teljesen új városközpont alakulhat ki a területen.

új gyermekintézmény. Az óvoda
is teljes felújításon esik át, mely
magában foglalja az épület tetőszerkezetének felújítását a belső
termek festését, padlócseréjét. A
munkálatok a nyári szünidőben
befejeződnek és ősztől megújult
óvodába várják a gyermekeket.
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SZABÓ SÁNDOR

A KÜBEKHÁZI ÚTRÓL
IS KÉRDEZETT A PARLAMENTBEN

Szabó Sándor az új ciklusban is aktív: indítványokat nyújtott be, és a SzegedKübekháza közötti tragikus állapotú állami közút felújításáról, valamint a Klárafalva-Kiszombor közötti hiányzó kerékpárútszakasz építéséről is kérdezett a
parlamentben. A szegedi szocialista országgyűlési képviselő az Országgyűlés
májusi alakuló ülése óta kétszer szólalt fel és tíz indítványt –nyújtott be. B. Nagy
László szegedi fideszes országgyűlési képviselő még nem szólalt fel, nem adott
be indítványt a parlamentben.
Hány kilométer állami utat
újítanak fel az idén Csongrád
meg yében? – kérdezte Szabó
Sándor a parlamentben. A szegedi országgyűlési képviselő azzal kezdte a felszólalását, hogy
szerinte nagyon rossz állapotban
vannak az állami kezelésű utak,
és már nemcsak az alsóbbrendű
– tehát a kistelepüléseket összekötő mellékutak –, de a két- és
háromszámjegyű utak is.
Szabó Sá ndor : St ad ionok
helyett utakat!
Szabó elmondta, azonnali útfelújításokra volna szükség a biztonságos közlekedés biztosítása
érdekében. Tudja ezt az állami
közútkezelő is, amely mindig
pénzhiányra hivatkozik. Szerinte a felesleges stadionberuházások helyett az utakra kellene
költeni a milliárdokat. Kiderült,
tavaly pusztán 23,5 kilométer utat
újított fel a megyében az állami
közútkezelő. – Szegeden mekkora
útszakaszt érintenek az állami útfelújítások? Választókerületemben
nagyon kritikus útszakasz a Szeged és Kübekháza közötti szakasz,
ahol az autóbuszok is már csak 40
kilométeres sebességgel tudnak
haladni. Itt lesz valamilyen útfelújítás? – kérdezte Szabó Sándor.
Az Innovációs és Technológiai
Minisztériumi államtitkára, Cseresnyés Péter válaszában elmondta, a kormány fontos feladatának
tekinti a hazai úthálózat állapotának javítását. Idén Csongrád
megyében két főközlekedési és
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MEGÚJUL A

GARAM UTCAI

ÓVODA IS

Július 5-én adták át a munkaterületet a kivitelezőnek a Garam utcai óvodában.
A felújítás lényegében az épület minden elemét érinteni fogja, és a munkálatok
négy hónapig tartanak majd.
Uniós forrásból újul meg a Szeged eg yik legsűrűbben lakott
részén található intézmény, az
önkormányzat a költségek egyharmadát fedezi.
A 320 millió forintos beruházás keretében felújítják az
épület energetikai berendezéseit, új szigetelést kapnak a falak, kicserélik a nyílászárókat,

megszépülnek a vizesblokkok,
az öltözők, kicserélik az elektromos hálózat elemeit, és rendbe
hozzák az udvart is. Emellett akadálymentessé teszik az épületet,
ami manapság már előírás egy
oktatási intézménynél.
A gyerekek a beruházás ideje
alatt a Teréz utcai óvodába járnak majd. Mindenki azt reméli,

hogy a kivitelező HPQ Plusz Kft.
időben végez, és október végén,
november elején eg y minden
elemében megszépült, megújult épületbe térhetnek vissza
a kicsik és nevelőik. Az szegedi
óvodák felújítási programja ezzel
nem ér véget, hiszen rövidesen
elkezdődik a Tünde téri épület
felújítása is.

tizenhárom mellékút újul meg 42,7
kilométer hosszúságban állami
pénzből. A területfejlesztési operatív programból nyolc mellékút
felújítása valósul majd meg, 23 kilométer hosszúságban. A munkálatok ebben az évben elkezdődnek,
és a tervek szerint be is fejeződnek
– tájékoztatott az államtitkár, aki
elmondta, Szegeden az 5-ös számú
főút két szakasza újul majd még
meg idén – fél kilométer hosszan.
Emellett 6,4 kilométer hosszan
felújítják a Szeged-Röszke közötti
útszakaszt is. Cseresnyés válaszában egy szót sem ejtett a SzegedKübekháza közötti útról, így nem
lehet tudni, mikor újítják fel ezt
a szakaszt.
Óriási turisztikai vonzerő
lehetne
Megvalósul az előkészített tervek szerint a Klárafalva-Kiszombor közötti hiányzó kerékpárútszakasz megépítése? Erre volt
kíváncsi a parlamentben Szabó
Sándor. – Képviselőként én is támogatom, hogy a kormány kiemelt
célként tekint a kerékpárúthálózat-fejlesztésre. Örülnék neki, ha
ugyanilyen prioritást élvezne a
hazai utak állapotának a javítása
is – kezdte felszólalását Szabó Sándor. Rámutatott, Szeged és Makó
között Deszk határáig, illetve Makó és Kiszombor között megépült
a kerékpárútszakasz, csak a közte
lévő néhány kilométeres szakasz
hiányzik. – Uniós támogatás kerékpárút-fejlesztésekre rendelkezésre áll. Az érintett települések

lakói hiányolják ezt a fejlesztést.
Ha ez a hiányzó szakasz megépülne, óriási turisztikai vonzerővel is
bírna a Szeged és Makó közötti
településeket illetően. Biztosít-e
uniós forrást a minisztérium a
hiányzó kerékpárútszakasz megépítésére, különösen úgy, hogy
erre már elkészültek a tervek –
mondta a parlamentben a szegedi
országgyűlési képviselő.
Keresik a pénzt a hiány zó
kerékpárútra
Cseresnyés Péter innovációs
és technológiai államtitkár válaszában elmondta, 9,5 kilométeres
szakasz hiányzik, és az építési
engedélyek részben már rendelkezésre állnak. A kivitelezés becsült
költsége egymilliárd forint. – A
2014-2020 közötti uniós fejlesztési
ciklus operatív programjaiban és
a magyar-román határon átnyúló együttműködési programban
kerékpáros-infrastruktúra fejlesztésére rendelkezésre álló források
azonban már lekötöttek. A területfejlesztési operatív programból
Csongrád megyében mintegy ötmilliárd forintból épülhetnek kerékpáros-létesítmények, amelyek
legalább annyira fontosak, mint
a hiányzó kerékpárútszakasz
– hangsúlyozta az államtitkár.
Hozzátette, sok önkormányzat
nyert ebből a pénzből. Cseresnyés elmondta, elérhető uniós
támogatás hiányában meg kell
vizsgálni, milyen hazai forrásból
lehet biztosítani a hiányzó kerékpárútszakasz megépítését.
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KERÉKPÁRRAL

IS KÖZLEKEDHETÜNK MAJD

SZEGED ÉS SÁNDORFALVA KÖZÖTT
Bruttó 467 millió forintból épül Szeged közigazgatási határáig az a kerékpárút, melynek végső állomása
Ópusztaszer lesz. A beruházás május végén indult.
Épp úgy, mint Algyőt, Deszket,
Újszentivánt vagy Tiszaszigetet,
Sándorfalvát is kerékpárút fogja
összekötni Szegeddel. Ez azt jelenti, hogy rövidesen a szomszédos kisvárosból is betekerhetnek
majd azok, akik a megyeszékhelyen dolgoznak vagy tanulnak,
hasonlóképpen, mint akik fent
említett településekről járnak
be. Nagy Sándor városfejlesztési

alpolgármester szerint ezen kívül
még az is igen fontossá teszi a
beruházást, hogy Sándorfalvánál nem ér véget az út, hanem
a meg yei önkormányzat TOPos fejlesztési forrásból egészen
Ópusztaszerig meghosszabbítja
majd azt a későbbiekben.
Sándorfalvánál egyébként később kezdődnek meg a munkálatok, így várhatóan a jövő évben

lehet majd a kerékpárúton eljutni
a szomszéd településre. A mostani
ütemben Szeged közigazgatási
határáig épül majd a 2,5 méter
széles, 6,2 kilométer hosszú betoncsík, mely mellett mindkét oldalon 50-50 centiméteres útszéli
padkát is kialakítanak. Építenek
továbbá a projektben egy kerékpáros hidat, egy csatorna feletti
kerékpáros átereszt, valamint

kialakítanak egy kerékpáros pihenőhelyet is.
A kivitelező Colas Út Zrt. már
jelezte, hogy az esős időjárás miatt csúszásban vannak, ugyanis
olyan magas a talajvíz szintje,
hogy egyelőre nem lehet az aszfaltozást megkezdeni. A terepelőkészítés azonban jól halad, a
nyomvonalat kijelölték és megtisztították.

Fejlesztések Szegeden

HETVENMILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL MEG A

NEMZETISÉGEK HÁZA
Hetvenmillió forintból újítja fel a szegedi önkormányzat a Nemzetiségek Házát,
amely februárban ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Budapest után
Szegeden működik a legtöbb, összesen 11 nemzetiségi önkormányzat.
– Szigetelik a külső homlokzatot és födémet, cserélik
a nyílászárókat, korszerűsítik
a fűtést és a világítást, akadálymentesítenek, átalakítják
a teljes vizesblokkot, valamint
napelemes rendszert építenek
ki. Ezek nagyban csökkentik
majd az energetikai költségeket
– sorolta Nag y Sándor alpolgármester, milyen felújításokat
végeznek a szegedi, Osztróvszky
utcai Nemzetiségek Házán, ahol
nemrégiben adták át a munkaterületet a közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelezőnek. A
szegedi cégnek, a Miksi Bau
Kft.-nek kilencven napja van a
beruházás befejezésére. Szeged
37,6 millió forintot nyert uniós
pályázaton a felújításra, amit 32
millió forint önrésszel egészít ki
az önkormányzat.
Minden ízében felújításra
szorult a ház
A közel százéves Osztróvszky
utcai épületen történtek ugyan

kisebb felújítások az elmúlt évtizedben, de ezek döntően nem
energetikai jellegűek voltak, így
jócskán elöregedett a villamoshálózat és a fűtési rendszer. A
Nemzetiségek Háza februárban
ünnepelte fennállásának 20.
év fordulóját. Budapest után
Szegeden működik a legtöbb,
összesen 11 nemzetiségi önkormányzat, melyből hétnek
itt van az irodája, az Osztróvszky utcai épületben rendezi
a programjait.
– A kivitelező rugalmasságának köszönhetően az irodafunkciót csökkentett mértékben ugyan, de nyáron is végig
fenntartjuk a beruházás alatt. A
programokban azonban kis szünetet kell tartanunk, de bízom
benne, hog y októbertől újult
erővel és talán még színvonalasabb és sűrűbb programkínálattal állhatunk a szegediek
rendelkezésére – mondta Kosztopulosz Andreász, a Szegedi
Nemzetiségi Önkormányzatok
Társulása elnöke.

Szeged, a befogadó város
Szeged török kor utáni történetében nem folyt szervezett
betelepítés, ám a város nagyon
sokféle nemzetiséget fogadott
be – olvasható Rátkai Árpád A
kisebbségi aktivitás új központja: Szeged című tanulmányában.
Mindig egyéni döntések alapján
jöttek a városba, és telepedtek le
véglegesen főleg magyarok, de
a XVIII. századtól a Felvidékről
szlovákok, a Dunántúlról németek, északkeletről és a Monarchia
nyugati feléből zsidók, s rajtuk
kívül cigányok, csehek, horvátok,
bunyevácok, görögök és románok is. A nem magyarok eleinte
egymás közelében igyekeztek új
otthont alapítani, így például a
szerbek a Palánkban, a szlovákok
a Tótok utcájában, a szerbek és a
görögök a Maros utca tájékán, a
németek a Kárász utcán, a zsidók
nyugatabbra. Azonban a lakóhelyi
elkülönülés soha nem vált kizárólagossá, és nem is bizonyult
igazán tartósnak. A keveredés a

többségi magyarokkal nemcsak
földrajzilag ment végbe, hanem
házasságok révén is – írja Rátkai
a tanulmányában.
A nem magyar anyanyelvűek
aránya
A századfordulón sokan települtek be Bánátból és a Bácskából. A nem magyar anyanyelvűek
aránya az 1900-as népszámláláskor volt a legnagyobb, 4,7 százalék. Trianon után Romániából
nemcsak magyarok, de németek
is települtek át Szegedre. Az elmagyarosodás a németek körében
volt a leggyorsabb. A cseh és a
görög etnikum teljes egészében
beolvadt a magyarságba. A szerbek identitásának fennmaradásában jelentős szerepet játszott
az egyház. A szegedi zsidóságot
1944-ben elhurcolták, s a holok-

auszt után már nem szerveződött
újból önálló etnikummá. Rátkai
Árpád tanulmánya szerint a nem
magyar etnikumhoz tartozó népesség aránya Szegeden 1960ban már csak 0,5 százalék volt. A
hetvenes évektől, a politikai és a
kulturális élet tartós liberalizálódása nyomán folyamatosan javult
a kisebbségi etnikumok helyzete,

egyre szabadabban szervezkedhettek. Az 1990-es népszámláláskor Szeged népességének
1,1-1,3 százaléka nem a magyar
etnikumhoz tartozónak vallotta
magát. A 2011-es népszámlálás
adatai szerint Szeged népességének 3,6-3,7 százaléka nem a
magyar etnikumhoz tartozónak
vallotta magát.

EGYEDÜLÁLLÓ AZ ORSZÁGBAN

Budapest után Szegeden működik a legtöbb, összesen 11
nemzetiségi önkormányzat: ukrán, szlovák, lengyel, örmény,
bolgár, görög, német, horvát, cigány, szerb és román. Hét
nemzetiségi önkormányzat – ukrán, szlovák, lengyel, örmény,
bolgár, görög és német – alkotja a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulását, amely fenntartója az Osztrovszky
utcai Nemzetiségek Házának, amit 1998. január 31-én nyitottak
meg ünnepélyesen. Szalay István polgármester beszédében
hangsúlyozta, Szeged kiemelt fontosságúnak tekinti a településen élő nemzetiségek ügyét, és valóban: a közösségi ház
létrehozása országosan is úttörő kezdeményezésnek bizonyult,
amihez a város nemcsak a kialakítás, de a későbbi üzemeltetés alapvető feltételeit is biztosította, és biztosítja jelenleg is.
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ÚJ LAKÓPARK ÉPÜL

ÚJSZENTIVÁNON

A CSALÁDOKÉRT!
A fenntartható fejlődés, a környezettudatos szemlélet jegyében
megálmodott és megtervezett Major Lakópark Szeged közvetlen
szomszédságában, kertvárosi hangulatot árasztó környezetben
helyezkedik el. – mondta Putnik Lázár polgármester. Újszentiván
község Szeged szomszédságában, zöldövezeti környezetben, de mégis
a város központjához közel található.
A helyszín alacsony beépítésű, alapvetően kisvárosias jegyeket
mutat. A kertvárosi hangulatot erősíti a lakópark közepén található,
közel 4000 m2-es központi tér, melyre tágas játszótér, fittpark, sütőhely kerül, fák, bokrok ültetése, s pihenőpadok elhelyezése mellett.
Tekintettel arra, hogy a település átlagéletkora 38 év alatti, a tervezésnél a közösségi tér kialakítása elsődleges szempont volt, a telek
méretek javarészt 6-700 m2 közöttiek. – tette hozzá a polgármester. A
településen többgyermekes családok, a fiatalos generációk jó hangulatú
közösséget alakítottak ki, amely szintén hozzájárul az otthonosság
megteremtéséhez. Újszentivánon késő estig történő nyitva-tartással
több bolt várja vásárlóit. Háziorvosi, fogorvosi és gyógyszertári ellátás
is megfelelően biztosított, ingyenes szűrővizsgálatokkal. A családok
minden születettgyermek után egyszeri 50.000 Ft-os támogatásban
részesülnek.
A településen közösségi buszközlekedésen kívül biztonságos
kerékpárúton juthatunk el Szeged belvárosáig. A gyermekeket nagy
szeretettel várja a 2012-ben átadott bölcsőde és a 2016-ban átadott
óvoda műfüves pályával, s rengeteg játékkal.
A lakópark csak a Major utcából érhető el, ezáltal csak az megy
oda, akinek ott dolga van.
A lakópark kialakítása során alapvető törekvés volt az igényes,
minőségi, jövőbe mutató értékek teremtése, az aktuális közösségi
és környezeti értékek megtartásával. Olyan lakóegységek létrehozása a cél, melyek magas színvonalú életmódra adnak lehetőséget,
modernek, minden részletükben korszerűen, mindazonáltal időtálló
befektetésnek bizonyulnak. A cél csodaszép utcakép kialakítása, amely
érdekében minden közmű a földben kerül elvezetésre. A közvilágítást
kandeláberek biztosítják. Emellett az utcák fásítása is egységes lesz.

KÜBEKHÁZA

- egy csipet

Németország
Kübekházán az utóbbi években
valósággal felpezsdült a kulturális élet. Nincs olyan nap, hogy ha
nem máshol, a Kübecker Manufaktur facebook oldalán ne jelenne meg valamiféle pozitív hír,
tudósítás, információ arról, hogy
a Szegeddel szomszédos kis faluban éppen ma mi történik. Munkatársunk minap látogatott el
oda. A faluba beérkezve „Kübekháza a mi kis falunk - Jól tetted,
hogy eljöttél” felirat és virágokkal
tarkított körforgalom fogad. A
Fő utca mindkét oldalán rózsák,
nyári orgonák, a fű rövidre nyírt,
a villanyoszlopokon felváltva az
unió, a magyar és a falu zászlaja. A
főtér olyan, mint egy arborétum. A
buszváró digitális kijelzője éppen
azt jelzi, hogy a következő busz
12.40-kor indul és szép napot is
kíván. Kissé odébb munkások
egy faszerkezetet bütykölnek, a
másik oldalon a sövényt és a füvet nyírják. Tavaly augusztusban
nyitott a Kübecker Manufaktur. A
sváb-magyar manufaktúra előtt is
jó páran kávézgatnak, beszélget-

nek. Mi is csatlakozunk hozzájuk.
Molnár Róbert polgármester egy
karamellás kávéra, no meg a finom kekszükre invitál.
Olyan békés itt minden.
Örülök, ha így látja. Esténként
és hétvégén viszont hatalmas a
nyüzsgés – mondja a polgármester.
Látjuk, hogy rengeteg programjuk van, amely szokatlan a kisfalvaktól, még a nagyobbacska
települések is megirigyelhetnék.
Fontosnak tartja önkormányzatunk, hog y ebben az eg yre
inkább virtuális világgá alakuló
közegből kimozdítsuk az embereket, legyen közösségi tér, kapcsolódási pontjuk. Ezért döntött
évekkel ezelőtt úgy a testületünk,
hogy kiemelten kezeli a közösségi
együttélés, a helyi programok
ügyét.
Látjuk a facebookról, de mégis
mit emelne ki leginkább a
programjaik közül?
A Strassenfest-ünket, ami
nem más, mint egy Utcafesztivál
hétvégenként. Van kertmozink,
különböző zenei programjaink

a sváb sramlitól a nosztalgia esteken át a komoly zenéig, szóval
zeneileg sokszínűek vagyunk.
Mindemellett a főterünket közösségi térré alakítottuk az elmúlt
tíz évben, ki lehet ülni a tó mellé,
lehet beszélgetni, játszani. A minőségi időtöltés hiánycikk a mai,
rohanó ember életéből.
Miből finanszírozzák ezeket
a rendezvényeket?
A Kübecker Manufaktur, helyi
sváb-mag yar manufaktúránk,
önkormányzati cég. A képviselőtestület alapítólevelében lefektette,
hogy a nonprofit Kft feladata nem
csak az, hogy finom bonbonokat,
kekszeket, süteményeket és ízletes ételeket készítsen, hanem
az is, hogy járuljon hozzá a falu
társadalmi, kulturális értékeinek
megőrzéséhez, gyarapításához és
a falusi turizmus fejlesztéséhez.
Önkormányzatunk a Kübeckerrel
együtt finanszírozza ezeket a programokat, más mecénásunk nincs.
Milyen terveik vannak még?
Rengeteg, felsorolni is nehéz
lenne. Hét héten át szervezünk

nyári táborokat g yerekeknek,
hogy segítsük a szülőket ezzel
is. Lesz esti köny v tárunk és
szervezünk egy-két nagy pizsama-partyt is helyi gyerekekkel.
Augusztusban családi napokat
tartunk és megünnepeljük manufaktúránk 1 éves születésnapját is. Közben készülünk az őszi
programokra és már tervezgetjük
a Kübecker Manufaktur téli pajta-estéit is.
Olyan hangulatos is itt minden.
Nekünk nincsenek arculattervezőink, dizájnereink. Képviselőtársaimmal, fizikai állományú
munkatársainkkal, önkénteseinkkel közösen álmodjuk meg a
programjainkat, alakítjuk, szépítjük a környezetünket. Rengeteg
fiatal költözött a faluba az utóbbi
évben, ez jó visszacsatolása lehet a 16 éve megkezdett munkánknak. Egyik fiatal új lakónk
nemrégiben odalépve hozzám azt
mondta, hogy ez a „Kübekháza,
egy csipet Németország!”

csinálni. Ez a kerékpárút csatlakozik majd ahhoz, amelynek
munkaterületét Gajdosné Pataki
Zsuzsanna polgármester Botka
Lászlóval, Szeged polgármesterével közösen már átadott, és meg is
kezdődtek rajta a munkák.

Közben megkezdődött az idei
járdaprogram is Sándorfalván.
Eredetileg ötmillió forintot szánt
rá a képviselő-testület, de annyian
jelentkeztek – 119-en pályáztak
– az előző program sikerét látva, hogy végül 18 millió 300 ezer

forintra emelték meg a keretet, és
még ez sem volt végül elég. A munkát a lakosoknak kell elvégezni,
a pénzből az önkormányzat az
alapanyagot és annak a helyszínre
szállítását biztosítja. A járdaépítést
az önkormányzati vagyonkezelő

Kitekintő

ELKEZDŐDÖTT

SÁNDORFALVA

ÚJJÁSZÜLETÉSE
Tavaly egymás után nyerte el
Sándorfalva a különböző uniós
pályázatokat, amelyekhez egymás után nekilátnak. Elsőnek
a Szabadság téren, a kisváros
köz pont jába n kezdődt ek a
munkálatok: a kivitelezést elnyerő HungaroSun május végén
kezdett hozzá a felújításhoz, a
teret június közepén kerítették
körbe, folyamatosan dolgoznak
a munkások. Az átépítés kiterjed
a Sándorfalvi Kulturális Központ
székhelyéül szolgáló Pallavicini kastélyra és annak kertjére

is: a város népszerű kávézója, a
Kastély Kávézó a tervel alapján
augusztus elején egy időre be is
zár, ugyanis a kertben is olyan
munkák lesznek, amelyek zavarnák a vendégek kiszolgálását. A
kastélykerti munkálatok után, illetve mindezekkel párhuzamosan
következik a piac építése is: az Ady
Endre utca és az Árpád utca által
határolt üres területre végre egy
minden igényt kielégítő európai
kispiac épülhet, nyitott és fedett
elárusítóhelyekkel, kis piaccsarnokkal, kulturált parkolóval.

Közben ezen a nyáron elkezdődik az Alkotmány körút felújítása is. A körút része annak az
alsóbbrendű útnak, amely Szatymazzal köti össze a települést, és
amelynek a kijavításához nekilát a Magyar Közút: több helyen,
több szakaszban tüntetik el az
úthibákat. Zajlik a kerékpárúttal
kapcsolatos közbeszerzés is, a
sándorfalvi szakaszon a „valóban
látható” munka a tervek szerint
novemberben a fakivágásokkal
kezdődik majd – ezeket a favágásokat ekkor célszerű leginkább
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MÚLT IDÉZÉS

DÓCON

A dóci önkormányzat és Dóc
Községért Egyesület 2018. május
26-án tartotta meg egész napos
közösségi rendezvényét, amely
ünnepi koszorúzással kezdődött
az I. világháború áldozatainak állított kopjafánál. Ünnepi beszédet
Huszka Zoltánné, a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola
és Óvoda igazgatója mondott. Az
ünnepség az „Ilyenek voltunk” és
egy citera kiállítás megnyitójával
folytatódott.
Szintén az általános iskolában rendezték meg a „Akkor és
Most”címmel fotó kiállítás. A
tárlaton keresztül mutatják be a
település múltját és jelenét, ahol
látható a település régmúltját
bemutató fotók, melynek témája
a család, a falusi közösségi kul-

turális rendezvényei. Valamint
a település jelenét bemutató fotókat, hogyan látják most a dóci
lakosok a település hétköznapjait,
valamint a családot. A kiállítás
kiegészítéseként előkerültek a
padláson rejtőzködő régi tárgyak
(pl: szódás üveg, vasaló, mozsár,
régi falvédő, házi áldás, szakajtó),
melyeket nagyon sok érdeklődő
tekintett meg. Sor került egy gasztronómiai megmérettetésre is, ahol
számos helyi lakos, baráti társaság
készített különleges finom ételeket. Különlegességként a Régészet
Napja alkalmából az érdeklődők
kipróbálhatták a régészetet egy
fémkereső detektor és szakavatott
régészek segítségével, majd a régészeti kiállításon Dóc környéki
leletekkel is megismerkedhettek.

JÓL HALAD A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA,
BEFEJEZŐDÖTT A TÉRVÁRI ÚT FELÚJÍTÁSA
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Folytatás az 1. oldalról
Augusztusra kész a piac
A település főterén kialakítandó fedett piactér és kapcsolódó
higiéniás blokk kialakítása szintén folyamatban van, várhatóan
augusztus hónap közepére be is
fejeződik az építkezés.
Korszerűbb lett a település
csapadék és belvízelvezető
rendszere
Tiszasziget Magyarország legmélyebben fekvő pontjának közelében található így a település
egyes részei fokozottan ki voltak

MÉG TART A

DÓCI BEKÖTŐÚT

FELÚJÍTÁSA

A településre vezető 4524-es
számú, Dócot Balástyával összekötő út Dócra bevezető szakaszán, csaknem 2,5 km hosszan
felújítási munkák kezdődtek meg
2018. március végén. A munka a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. szervezésében, uniós támogatással,
hazai kivitelezőkkel valósul meg.
Mivel az érintett szakasz teljes
egészében a NATUR A 2000 területet érinti, ezért vannak olyan
munkafolyamatok, melyeket a
zöldhatóság által megszabott
időpontban lehet elvégezni. Ezen
időpontokra tekintettel, a bekötőút

ünnepélyes átadásának időpontja
az őszi hónapokban várható.
A lakosság és a településre közlekedők számára nagy öröm és
óriási segítség a mindennapos
igénybevétel szempontjából, hogy
kényelmesen és biztonságosan
tudnak közlekedni akár gépkocsival, akár kerékpárral. A korábbi
rendkívül balesetveszélyes állapot is megszűnt, ezért a közösségi
közlekedés is biztonságosabb és
gyorsabb lett, valamint az mentő
vagy más sürgős segítéség is hamarabb megérkezik, ha kell.

téve a belvízveszélynek. Ebből a
szempontból mindképpen szükséges volt a Dózsa és Aradi utcákban
lakók életminőségének javítása a
csapadék és belvízelvezető rendszer korszerűsítése segítségével. A
projekt elemei megvalósultak, jelenleg a üzemeltetési engedély beszerzését végzi az önkormányzat.
Ahhoz azonban, hogy mindenki
teljes megelégedésre működjön, a
vízelvezetés érdekében a település saját forrás felhasználásával
elvégzi a külterületi gyűjtő csa-

tornarészek tisztítását a szükséges
szakaszokon.
Sikeres volt a Gyermeknap
Helyi identitás és kohézió erősítése érdekében egy pályázat segítségével sikeres gyermeknapot
szervezett a település. Szigetre jellemző összefogás ismét fő jellemzője volt az előkészítésnek illetve
a megvalósításnak. Az iskola, az
óvoda, a faluház, az önkormányzat
dolgozói a szülőkkel együtt mindent elkövettek annak érdekében,

hogy a Gyermeknap valóban róluk
szóljon.
Befejeződöt t a Tér vá r i út
felújítása
Tiszaszigetet és Térvárt ös�szekötő útszakasz felújítása az
elmúlt esztendők fokozott igénybevétele miatt elengedhetetlenül
fontossá vált. A fejlesztés fő céljai
tehát megvalósultak egyrészt a
lakosok életminőségének javítása
valamint a határvédelmi feladatok
ellátásának szempontjából is.
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ÚJ VÁROSKÖZPONT KISKUNDOROZSMÁN:

KÉSZ AZ EGÉSZSÉGHÁZ,

ÉPÜL A KISPIAC

Folytatás az 1. oldalról

A városrész korábbi orvosi rendelője egy több mint száz éves
épületben működött, ami eredetileg nem is gyógyításra készült. A
város vezetése ezért úgy döntött,
hogy az 1908-ban épült, elavult
rendelő további toldozása-foldozása helyett egy valóban korszerű, a
21. századi igényeknek megfelelő
egészségházat épít Kiskundorozsmán, a régi piactér melletti üres
önkormányzati területen.
A fejlesztés 330 nap alatt 218
millió forint uniós támogatásból és
69 millió forint önkormányzati saját forrásból készült el. A rendelőt
Botka László polgármester június
végén adta át a dorozsmaiaknak.
A 600 négyzetméteres rendelőkomplexum két épületrészből áll:

Fejlesztések Szegeden

az egyik szárnyban a két gyermekorvos és a védőnők, a másikban a
négy felnőtt háziorvos, valamint a
két fogorvos kapott helyet.
A korszerű betegellátás érdekében a program keretében 3,9
millió forintért új orvos-technológiai eszközöket is vásároltak.
A páciensek részére kialakított
világos és tágas várótermeket
pedig új bútorokkal rendezték be.
A korábbi épületben nem tudták
a mozgáskorlátozott betegeket
fogadni, a projekt keretében itt
végre megvalósulhatott a teljes
körű akadálymentesítés, azaz
mozgáskorlátozott parkolót alakítottak ki, akadálymentes rámpát
építettek és az épületben mozgáskorlátozott mellékhelyiség is

található. A gyengénlátók részére
taktilis vezetősávokat alakítottak
ki, a hallássérülteknek pedig indukciós hurkot szereltek fel, ami
a könnyebb beszédértést segíti.
A rendelésre érkező betegeknek biciklitárolót és parkolót is
kialakítottak, az épület közvetlen
környezetét pedig parkosították.
A munkálatok ezzel nem fejeződtek be. Hamarosan felújítják a
szomszédos dorozsmai kispiacot.
A beruházást a Szegedi Városkép
és Piac Kft. bonyolítja.

A tervek szerint 90 millió forintból szépül meg a kispiac és
környéke. A Széksósi úti piactéren
acélszerkezetű, részben fedett piaccsarnokot, raktárhelyiséget és
illemhelyeket magában foglaló
épületet húznak fel, valamint
parkolóhelyeket is kialakítanak.
A munkálatok még a nyáron
megkezdődnek, az árusok az
építkezés idejére a szomszédos
füves területen kapnak ideiglenesen helyet.

A RENDELŐKORSZERŰSÍTÉSEK
FOLYTATÓDNAK

Idén a Gáspár Zoltán és a Tapolcsányi utcai rendelők
épületfelújítása is megkezdődik, valamint Tápén a védőnők
költözhetnek korszerű körülmények közé.

KÜLFÖLDRŐL IS SOKAN

ELJÖNNEK, HOGY LÁSSÁK A

SZEGEDI ELEFÁNTOKAT
Folytatás az 1. oldalról
A hosszú élet titka többek
között az is, hogy az elefántok
vegetáriánusok: a széna és a táp
mellett többek között répával,
almával, tökkel, dinnyével táplálkoznak Szegeden.
Megtudtuk azt is, hogy egy kifejlett állat naponta akár száz kilogramm élelmet is elfogyaszt. A
vadonélő példányok huszonnégy
órából 18–20-at evéssel töltenek,
az állatkerti elefántok viszont
„csak” egy nyolcórás műszakot
töltenek el táplálkozással.

Ki gondolná, hogy ezek a hatalmas állatok több nyelven is
értenek? Pedig így van. A legtöbb
állatkertben ma már az alapvető
vezényszavakat angolul tanítják
meg az elefántoknak, mert a tenyészprogram keretében életükben akár többször is hazát
cserélhetnek az állatok. A szegedi példányok – ha csak néhány
vezényszó erejéig is, de – már
ismerkednek a magyar nyelvvel.
Pedikűröshöz is „járnak” is
rendszeresen: gondozóik időről-

időre vágják, reszelik, vagy éppen géppel csiszolják a patáikat.
– Sokan nem is tudják, hogy
mennyire értelmesek ezek az
állatok. Az elefántok okosabbak
a kutyáknál és a lovaknál, alig
maradnak el a delfinektől vagy
a csimpánzoktól.
Mindemellet t még társas
lények is, ezért ma már csak
csapatban tartják őket a világ
összes állatkertjében. Szegedre
is éppen ezért érkezett három
állat.

– A tehenekkel könnyebb bánni, a bikákkal viszont jobban kell
vigyázni – mondta a főgondozó.
A magyarországi állatkertben
jelenleg összesen 17 elefánt látható, ebből hármat Szegeden
csodálhatnak meg a látogatók.
Az elefántház átadása óta érezhetően megnőtt a szomszédos
országokból – Romániából és
Szerbiából – érkező látogatók
száma is, akik kifejezetten azért
jöttek el Szegedre, hogy megcsodálják ezeket a pompás állatokat.
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FOLYAMATOSAN
FEJLŐDIK ALGYŐ
Folytatás az 1. oldalról
...a Tisza Virága
A Borbála Fürdőben a gyógyászati turizmust fellendítését határozták meg elsődleges célként,
egy gyógyászati központ elképzelését már a korábbi testület is
letette az asztalra. Molnár Áron
elmondta, erre is külső forrást
keresnek. Sportfejlesztésekben
is gondolkodnak Algyőn, a két
felnőtt csapat mellett jelenleg 250
fős gyereklétszámmal működik a
kézilabda egyesület, s kinőtték az
iskola tornacsarnokát, Szegedre
is kénytelenek járni edzésekre.
A Magyar Kézilabda Szövetség
csarnok építéséről döntött, ennek
a projektnek a felgyorsításában
kérte Lázár János segítségét a

polgármester. Felmerült eg y
honvédelmi sportközpont Algyőn
történő megépítése is, amit az
önkormányzat támogat. A végső
helyszínt a Honvédelmi Minisztérium jelöli ki. Erről Lázár János azt mondta, ideális helyszíne
lenne a központnak a Szeged és
Hódmezővásárhely között fekvő
település, segíti a projekt megvalósulását.
A külterületet és a tanyavilágot
fejlesztenék
A középtávú tervekre áttérve:
a Faluházat szeretnék bővíteni,
a sárga iskola épületét szolgáltatóházként hasznosítanák, s céljuk egy településképi központ

kialakítása is. Ez utóbbinak a
tervezését várhatóan még az
idén megkezdik. A polgármester
kiemelte, hogy bár Algyő nem
rendelkezik kiterjedt tanyavilággal, fontos lenne megőrizni
a tanyát, mint életteret, erre is
keresnek pályázati forrásokat.
Az állami tulajdonban lévő tűzoltólaktanyát is hasznosítanák,
munkásszálló kialakítását tartanák ott hasznosnak. A középtávú tervek között Rákóczitelep
fejlesztése is szerepel, a fürdőjét
élménymedencével bővítené
Algyő, továbbá egy sportkollégium és szálló ötlete is felmerült, amit a sportegyesületek
is támogatnak.

Algyő is a tram-train nyertese
lesz
A Hódmezővásárhelyt és Szegedet összekötő villamosvasút, azaz
tram-train projektről elhangzott,
a pálya kiépítése jövő év második
felében befejeződik, és megkezdődött a 8 szerelvény építése is.
Majd egy hosszabb próbaidőszak
kezdődik, és 2020 második felében vehetik birtokba az utasok
a tram-traint, amely Algyőn is
megáll. Lázár János az alg yői
látogatásakor elmondta, hogy a
beruházás keretében a nagykö-
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Ö S S Z E TA R T Ó
KÖZ Ö SS É G E K ,
VÁ LT O Z AT O S
PROGRAMOK

RÖSZKÉN

Elkezdődött a nyár! Itt a Vakáció! Röszkén is dolgos hétköznapok előzték meg a megérdemelt
pihenést. Ezzel a cikkel egy kis
időutazásra invitálunk Téged
kedves Olvasó. Bemutatjuk programjainkat, ünnepeinket, a mi
életünket. Tarts velünk.
Decemberi ny üzsgő v idám
hónapot követően nehéz volt az
újévbe belépni. A szürke dolgos
hétköznapokba mindannyian bajosan rázódtunk vissza. Nagyon
vártuk már a báli szezon kezdetét,
mert mindenki igyekezett a hideg
telet mulatozással, jó hangulattal baráti társaságban elűzni. A
közművelődési intézményünk
kapui nyitva álltak, íg y csaknem minden hét végén ropták
a talpalávalót a művelődési ház
parkettáján.
Minden évben január hónapban van egy kiemelkedő jelentőségű születésnap is. A Magyar
Kultúra Napján színes gyermekfoglalkozásokkal emlékeztünk
meg a Himnusz születésnapjáról.
Lassan belerázódtunk az évbe és eljött a nevetés és a színek
kavalkádjának ideje, a farsang.
Álarcokat készítettünk és foglalkozásokon elevenítettük fel

az ünnepkörhöz tartozó hagyományainkat.
A tél végén mindig nagy jelentőséget kap az egészséges életmód.
„Egészséghét” – Vitaminhetet tartottak a helyi óvodánkban. A hét
témája az egészséges életmód,
egészséges táplálkozás, egészségmegőrzés volt.
Ha már az egészségről írunk,
akkor ki ne ismerné milyen az,
ha sérüléseket, zúzódásokat szerzünk, vagy baleset szenvedünk.
A Teddy Maci Kórház Program
során orvostanhallgatók interaktív foglalkozást tartottak az iskola
felé kacsingató óvodásoknak.
„Újrapapír” napja alkalmából
az óvodában kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők papírhulladékból készített alkotásokból.
Az „Egészséghét” nem csak a
kisgyermekeknek szólt. Hiszen
a megfelelő táplálkozáshoz, az
egészséges élethez kell a szülő,
felnőtt is. Az egy hét alatt számos
szűrő vizsgálaton vehettek részt
a település lakói. Ez a hét olyan
népszerű volt, hogy pótnapokat is
kellet beiktatni, hogy minden jelentkezőt meg tudjanak vizsgálni.
A már hagyományos Gergely
Járás sem maradhatott el.

Méltón tisztelegtünk Nemzeti
ünnepünk – Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 170.
évfordulója előtt.
Lassan megérkezett a várva vár
tavasz. A tél lábnyoma sajnos még
látható és érezhető volt, így fázósan, de annál nagyobb várakozással vettük bele magunkat a tavaszi
kavalkádba. Húsvéti ünnepkörhöz
tartozó szokásokat elevenítettük
fel, alkotóházat és közös családi
napot is szerveztünk.
2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Ebből
az alkalomból Mátyás királyhoz
kapcsolódó rendezvénysorozatot
indítottunk el. Az első programunk egy meseíró pályázat volt,
ahol a téma egy a mai korban élő
gyermek hogyan élne Mátyás király udvarába. „Okostelefonnal
Mátyás király udvarában” című
pályázat kapcsán nagyon érdekes történeteket olvashattunk.
Szerettük volna visszarepíteni
a gyerekeket egy olyan világba,
ahol még nem volt DVD lejátszó,
okostelefon, laptop, tablet, Internet, hanem egyszerűen csak
egy diavetítő. Mátyás királyról
szóló mesék vetítésére vártuk a
legkisebbeket. Ma is hihetetlen
varázzsal bír a diavetítés.
Fontosnak tartjuk, hog y az
újrahasznosítás lehetőségeivel
megismertessük az embereket,
így számos alkotóházat szerveztünk a témában. Nem minden

szemét, amit annak gondolunk.
Tudatosan óvjuk környezetünket.
A z év legszebb ünnepe az
anyák napja. Minden évben kiemelt programunknak tekintjük
ezt az eseményt.
Nem feled kezt ün k meg a
gyermekekről sem, így „GYERMEKHETI K AVALK ÁD” is volt
az óvodában ugráló várazással,
óriáscsúszdázással vattacukorevéssel, arcfestéssel, csillámtetoválással. Meglepetésként a szülők
által előadott környezettudatos
színházi kiselőadás zárta a programot. Természetesen a palacsinta-parti és gofri evés sem maradhatott el.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmód mellett a rendszeres mozgást is, így a Kihívás
napja sem maradhatott el. Közös

zségben megújul a vasútállomás,
a megálló, a kerékpártároló, valamint az oda vezető út is.
Felújítanak és telket vesznek
Elfogadta a képviselő-testület az idei intézmény-felújítási
programot is, a költségvetésben
rendelkezésre álló 4 millió forintot keretből új konyhabútort
kap az Idősek Napközi Otthona,
állagmegóvó munkákat végeznek
a horgásztanya és a kínai üzlet
épületében, az óvodára pedig
nagyjából 1 millió forintot költenek. A önkormányzati épületek

mozgásra várták a szülőket az
óvodában.
Községünkben egy nagyon jól
működő összefogásnak köszönhetően immár X. alkalommal szervezhettük meg a Páduai Szent
Antal plébániaprogram és egyházi
kulturális hetet. Előadásokkal,
koncertekkel, filmvetítésekkel,
kulturális és családi programokkal vártuk az érdeklődőket. Vendégünk volt Makrai Pál színész,
énekes, előadóművész.
Június első felében néptáncos
csoportjaink két előadásban nagy
sikerrel szerepeltek a Szegedi
Nemzeti Színház színpadán.
Nagyon fontosnak tartjuk az
oktatás és képzés lehetőségének
megteremtését, így az év folyamán
sok előadáson, tájékoztatón képzésen vehettek részt a község lakói. Számos fórumon tájékoztatást
kaphattak az új szabályozásokról,
pályázatokról és lehetőségekről.
Szemezgessünk a nyári programjainkból.
A nyár a táborok ideje. Községünk nagy figyelmet fordít arra,
hogy szinte az egész nyári szünetet lefedve tábort biztosítson
a gyerekeknek, mely sok dolgozó
szülőnek nyújt segítséget. Lesz
sport tábor, Kick-box tábor, úszó
tábor, iskolai tábor, hittanos tábor,

felújításának várható maximális
költsége bruttó 3,1 millió forint
lesz, vagyis a rendelkezésre álló
források elegendőek lesznek a
munkákra. Döntöttek arról is,
hogy a Bartók Béla utcában telekrészeket vásárol az önkormányzat. A játszótér felőli részen lévő 3
ingatlan tulajdonosa felajánlotta
kertvégeik megvásárlását, a település 6000 forintos négyzetméterárat fizet. Összesen 16,5 millió
forintot költenek erre a célra, figyelembe véve, hogy a területek
felmérése során kiderült, nem
pontosak a telekhatárok.

kulturális tábor, néptáncos tábor,
horgász tábor.
A táborok mellett a nyár a szabadtéri programok, fesztiválok
ideje is. Mint minden település,
így mi is községünk fesztiválját
2018. augusztus 3-4 -re tervezzük.
XXVIII. alkalommal rendezzük
meg a Röszkei Napok fesztiválját. A két napos rendezvényen V.
Nemzetközi Néptánc Fesztivállal,
Kacor Ferivel, Márióval és hajnalig tartó disco zenével, XXIV. Nemzetközi Töltött Káposzta-főző Versennyel, kulturális programokkal
és hajnalig tartó utcabállal várjuk
az érdeklődőket.
Kedves Olvasó!
Remélem tetszett, amit olvastál és eljössz hozzánk, hogy személyesen is megismerkedjünk.
Bízom abban, hogy szeretnél részese lenni olyan programoknak,
melyet egy jól működő, összetartó,
vidám közösség valósít meg. Ha
részletesen kívánsz tájékozódni
községünkről, nevezetességeinkről, programjainkról vagy csak
kíváncsi vagy mindennapjainkra
keress minket a www.roszke.hu
oldalon.
Üdvözlettel:

Röszke község 3553 lakosa.
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Fejlesztések Szegeden

ÉPÜLHET A FEDETT USZODA SZEGEDEN
Lezárult az új fedett uszoda közbeszerzési eljárása, így hamarosan megépül a
régen várt szegedi sportkomplexum, az Etelka sori fedett uszoda. Öt medencében kétezer négyzetméteres vízfelülettel rendelkezik majd, és megfelel majd a
legszigorúbb nemzetközi versenyelőírásoknak is a régen várt sportlétesítmény.
Az Etelka sorra néző épületkomplexumban 1500+200 néző
szurkolhat majd a FINA-szabványú 50 méteres medencében
sportolóknak. Lesz wellness,
400 fős öltöző, bemelegítő- és
gyermekmedence, büfé és még
rengeteg apróság. A z épület
alapterülete 13300, ebből a teljes
vízfelület 2 ezer négyzetméter

Közlekedés

lesz. Az élsport mellett természetesen biztosítják a gyerekek
úszásoktatását is, annak ellenére, hogy államosították már
mind az oktatási intézmények
működtetését, mind pedig a
fenntartását.
Központi forrásból valamivel
több mint 16 milliárd forintból
valósul meg a komplexum. Az

önkormányzat eddig eg y milliárd forintot fordított a tervek
elkészítésére és az építési terep
elrendezésére. A k iv itelezési
munkák ősszel elindulhatnak.
A modern fedett uszodának a
szerződéskötésről számítot t
tizennég y hónapon belül kell
elkészülnie, íg y leghamarabb
jövő ősszel adhatják át.

Kultúra

HARMINCHAT MEGÁLLÓT
KORSZERŰSÍTENEK ÉS

AKADÁLYMENTESÍTENEK

Átfogó megálló-korszerűsítés kezdődött május közepén. Szegeden ilyen nagyszabású munkálatokat még sosem végeztek a megállókban. Őszig 36 busz- és
trolimegállót újíttat fel az önkormányzat városszerte. A munkálatok jól haladnak,
az első megfiatalodott megállókat már birtokba is vehették az utazók.
Május közepén Szegeden egy
időben három helyen kezdődtek
a felújítási munkálatok: a Bécsi
körúton, Kiskundorozsmán a vásártérnél, valamint a Napos úton
a Cserje sori megálló mindkét
oldalán.
Botka László a munkálatok
megkezdésekor kiemelte, a kivitelezést szakaszosan végzik,
de szeptember végéig mind a 36
megálló megújul.
– Ilyen volumenű, összehangolt
megállóhely felújítási-program
Szegeden még nem volt – mondta
el a polgármester.
A program meg valósítására
a Szegedre érkező 34 milliárd
forintnyi uniós fejlesztési keretből
417 millió forintot költenek.
A mérnökök előzetesen felmérték a megállók műszaki állapotát, ezután döntöttek arról, hogy
melyek azok, amelyek felújításra

szorulnak. A kiválasztásnál figyelembe vették a jármű- és utasforgalom nagyságát is.
A tervek szerint minden egyes
peron sárga színű díszburkolatot
kap, ami nemcsak esztétikusabb
lesz a jelenleginél, de már mes�sziről könnyebben felismerhetővé
teszi a megállók helyét, az előttük
lévő útszakaszon pedig bazaltbetonra cserélik az aszfaltot.
Terhes Norbert, a kivitelezést
végző Norbo-Ép Kft. ügyvezetője arra is felhívta a figyelmet, a
technológia megköveteli, hogy
a bazaltbeton 5 hétig kössön,
száradjon, mert csak akkor lesz
megfelelően kemény, hogy sokáig
bírja a buszok, trolik terhelését.
Így ennél hosszabb időszakokra
helyezik át ideiglenesen a megállóhelyeket a meglévőktől néhány
tíz méterre. Természetesen, amíg
a beton köt, a munka addig sem

áll meg, közben más megállókban
dolgoznak a kivitelezők.
A munkák kezdetekor a Bécsi
körúti buszmegállóban tartott tájékoztatón az is elhangzott, hogy
a fejlesztéssel érintett helyszínek
közül ott, ahol eddig nem volt
fedett váró, esőbeállót építenek,
ahol pedig már volt, ott teljesen
felújítják azt.
A munkálatok során mind a
36 megállót akadálymentesítik,
kerékpártámaszokat, korlátokat
és utastájékoztató kijelzőket is
telepítenek.
Az első megfiatalodott buszmegállók a Dorozsmai és a Napos úton már el is készültek és
a járművek, valamint az utasok
néhány napja használatba is
vehették. Szeptemberre pedig
mind a harminchat megállóhely
megújul.
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APÁCA SHOW-VAL HÍVOGAT IDÉN

A DÓM TÉRI SZÍNPAD

A mantovai herceg éles eszű udvari bolondjának,
Rigolettónak tragikus történetével június végén kezdetét vette a Szegedi Szabadtéri Játékok 87. évada.
Augusztus 24-ig hat produkció 18 előadására összesen
60 ezer nézőt várnak a Dóm térre.
Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója a játszóhely kapcsán elmondta, hogy
a színpad és a műszaki eszközök
elmúlt években folyó nagyarányú fejlesztései mostanra befejeződtek, a modernizáció utolsó
elemeként idén a világítótornyok
újultak meg, valamint eg y 90
négyzetméteres saját LED-fallal
bővült a játékok technikai arzenálja, amelyet első alkalommal az
Apáca Show musicalben láthatnak
majd a nézők.
– Több mint huszonöt éves a
négyezer fős mobil nézőterünk.
A fejlesztések következő lépése
egy új lelátó megtervezése és kialakítása lesz, a terveink szerint
ez három-négy éven belül sikerülhet is – mondta el a színházi
szakember.
Idén nyáron hat produkció ös�szesen 18 előadását láthatják a
nézők a Fogadalmi templom előtt
felállított közel ezer négyzetméteres színpadon.
A fesztivál június 29-én – immár hagyományosan – idén is egy
népszerű operával, a Rigolettóval
vette kezdetét. A fesztivált nyitó
Verdi-operát utoljára 1987-ben lehetett látni a Dóm téri deszkákon,
most Harangozó Gyula állította
színpadra.

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

Tavaly ősszel Budapesten mutatta be a Zikkurat Ügynökség
minden idők egyik legkedveltebb
musicaljét, a Hegedűs a háztetőnt Alföldi Róbert rendezésében.
Július első hétvégéjén pedig – a
87 éves fesztivál történetében
először – a szegedi csillagfödeles
színházba is megérkezett Tevje,
a tejesember és Anatevka polgárainak története. Ezt követően tér
vissza három estére a tavalyi sikermusical, a Notre Dame-i toronyőr.
Idén 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 27én, 28-án és 29-én láthatjuk majd

a „baljós csillagzat alatt született
szerelmesek” világhírű történetét.
Magyarországon még sosem
mutatták be a ’90-es évek ikonikus
filmvígjátékából készült musicalsikert, az Apáca show-t.
A nyolcszoros Oscar-díjas zeneszerző, Alan Menken darabját,
augusztus 10-től összesen hét estén láthatják majd a nézők.
Idén is Ajándékkoncertre invitálják a játékok leghűségesebb
nézőit: a Szegedi Szimfonikus
Zenekar augusztus 15-i koncertjén
Mendelssohn Hebridák nyitánya, Bizet Az arles-i lány című
műve és Dvorák VIII. szimfóniája
hangzik el.

A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK
ELŐADÁSAI
Június 29., 30.
Giuseppe Verdi Rigoletto – opera
Július 5., 6., 7.
Bock – Harminc – Stein: Hegedűs a háztetőn – musical
Július 13., 14., 15.
Menken – Schwartz – Parnell: A Notre Dame-i toronyőr –
musical
Július 27., 28., 29.
William Shakespeeare: Rómeó és Júlia – próza
Augusztus 15.: Ajándékkoncert
Augusztus 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20.
Menken – Slater: Apáca show – musical
Cím: Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu

