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– Mondhatjuk azt, hogy Sze-
geden 2018 az építkezés éve?

– Igen, szerintem ezzel minden 
szegedi egyet is ért, hiszen sok nagy-
beruházásunk zajlik egyszerre: vé-
géhez közeledik Odessza városrész 
és a liget átépítése, de megkezdtük 
Belső-Tarján átépítését is. Ezek 
mind a Zöld város keretében meg-
valósuló, átfogó város rehabilitációs 
programok, amelyeket az európai 
unió támogatásával sikerül megva-
lósítani. De több óvoda, bölcsőde és 
rendelőintézet is megújult idén, és 
nagy útfelújítási programokba is 
belevágtunk. Lényegében minden 
városrészben történt valami. 

SZEGED ÉPÍTKEZIK 
ÉS EGYRE SZOROSABB 
SZOCIÁLIS HÁLÓT SZŐ

ÉS ÚJ UTAKKAL GAZDAGODOTT A TELEPÜLÉS 
Egyre több családbarát szolgáltatással várja az 
embereket Magyarország legmélyebben fekvő tele-
pülése, Tiszasziget. A határ menti községben az idén 
babaszigetet avattak, korszerűsítették az óvodát, 
új piac épült, az egykori laktanyaépületben pedig 
közösségi szálláshelyeket alakítottak ki.

Botka László szerint az idén sem találnánk olyan szegedit, akinek építkezéshiánya 
lenne. Szeged polgármestere beszélt a munkahelyteremtésről és arról is, hogy 
igyekeznek egyre szorosabbra szőni a szociális hálót a városban.

– Például?
– Rókuson felújítottuk a Klapka 

teret, Móravárosban pedig most is 
zajlik a Kolozsvári tér felújítása. 
És ne feledkezzünk meg az épülő 
uszodáról se, aminek nyáron tet-
tük le az alapkövét. A szegediek 
kívánságlistájának élén évek óta 
egy új fedett uszoda szerepelt. Ez 
a vágyuk jövőre teljesül az itt élők-
nek, 2019 végéig elkészül az ország 
legkorszerűbb, 13 ezer négyzetmé-
ter alapterületű fedett uszodája.

– Hogyan fogták a szegediek 
a sok építkezést? 

– Biztos vagyok benne, hogy az 
idén nem találunk olyan szegedit, 

– Hogy milyen volt a 2018-
as év a munkában és a ma-
gánéletben? A község ünk 
életében sok munkával, és 
sok elismeréssel járt, ered-
mények terén is büszkék és 
elégedet tek lehet ünk . Ha 
csak címszavakat keresek, 
akkor a következők jutnak 
eszembe: ing yenes a ngol 
nyelvoktatás; deszki cégekre 
adaptált ing yenes szakmai 
oktatások; 45 millió forintos 
csapadékvíz-elvezető rend-
szer fejlesztése; 20 milliós 
kiskerti útfejlesztés; 12 mil-
liós traktor és gréder vásár-
lási pályázat; 16 millió forint 
kulturális programokra és 2 
fő alkalmazására; 26 millió 
forintos nyertes projekt a Fa-
luháznak; 63 millió a fiatalok 
helyben tartására és három 
garzonlakás építésére. De itt 

a legfrissebb is: november vé-
gén írtuk alá az összességében 
194 millió forintos energetikai 
fejlesztés kivitelezéséről szóló 
szerződést, amelyhez 142 millió 
forintot nyertünk. Belefértek 
még felejthetetlen külföldi utak 
a gyerekeinkkel, szép eredmé-
nyek szinte minden területen, 
a sportban pedig eg yértelmű 
fellendülés. Közlekedési, köz-
művelődési és falufejlesztési 
díjat nyert a településünk, és a 
közterületeinket idén is folya-
matosan szépítjük. Panaszra 
nem lehet okunk, talán csak 
egy kis fáradtságra.

A magánéletben a megállapo-
dás az első, a legfontosabb és a 
legszerethetőbb szó, ami eszem-
be jut. Az egészség terén változa-
tos – két kisebb műtéttel a hátam 
mögött is elég jónak mondható.

Ha objektív szeretnék lenni, 
akkor Kübekháza tekintetében 
egy nagyon épületes évről be-
szélhetünk, bár voltak, vannak 
mélységeink. – kezdte Molnár 
Róbert, a település polgármes-
tere az értékelést. Eddig nem 
találtunk megüresedett praxi-
sunkhoz szabad kapacitással 
rendelkező fogorvost. Felvettük 
a kapcsolatot az egyetemmel is. 
Nemrégen nyertünk pályázato-
kat közel 4 millió forint értékben, 
fogászati eszközfejlesztésre. Még 
röntgennel is rendelkezni fo-
gunk. Nem vigasztal bennünket, 
hogy ma országos tendencia a 

betöltetlen fogorvosi, és a házi-
orvosi praxishelyek sokasága. A 
másik nagy problémánk, mint 
minden önkormányzatnak, hogy 
az állam tudatosan üresíti ki a 
közfoglalkoztatást. Méltatlan és 
embertelen, ahogy a kisembere-
ket és a településeket sújtják. Ha 
nem lesz tisztességesen támoga-
tott közfoglalkoztatás, nem lesz 
önkormányzatiság sem, mert a 
kormány nem biztosít forrást 
arra, hogy a közfoglalkoztatás 
helyet t a z ön kor má ny zatok 
felvehessenek önkormányza-
ti szempontból fontos felada-
taikhoz munkavállalókat. Ha 

minden így marad, nem lesz, 
aki füvet nyír, takarít, a közét-
keztetésben segédkezik, vagy a 
rászorulóknak összehasogassa 
a fát, ellássa a házkörüli teendő-
ket. Szomorú, ahogy a hatalom 
kollektíven semmirekellőkként 
tekint a közfoglalkoztatottak-
ra. Kübeken az utóbbi időben 
sehová nem haladtunk volna 
nélkülük. Sok igazi kincs van 
közöttük , csak meg kel lene 
tanulni szeretni, bátor ítani 
őket, és felszínre hozni talen-
tumaikat. Meglátásom, hog y 
szomorú jövő előtt áll az ország. 

AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KIS 
KÖZÖSSÉGEKÉ A JÖVŐ

akinek építkezéshiánya lenne.  Azt 
látom – és nagyon hálás is vagyok 
érte –, hogy büszkék és örülnek 
annak, ha a városunk gyarapodik 
és fejlődik, ezért megértik azt is, 
hogy ez átmenet i kellemetlen-
séggel jár. A többség türelemmel 
viseli mindezt, mert tudja, utána 
minden sokkal kényelmesebb és 
szebb lesz.

– A kormány több mint két 
évig halogatta az uniós pályá-
zatok kiírását. A csúszás mi-
lyen problémákat okoz most, 
amikor végre elindulhattak a 
beruházások?

PIACTÉRREL,
BABASZIGETTEL

MINDEN TERÜLETEN FEJLŐDIKDeszk

Pincétől a padlásig
megújul az intézmény

Nem állnak le a fejlesztések 
nem állnak le jövőre sem
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– Tudtuk, hogy ebből baj lesz, mi 
már korábban elmondtuk, azzal, hogy 
Lázár János minisztersége idején 
szétverték az európai uniós pénzek 
felhasználásért felelős magyarorszá-
gi intézményrendszert, és két évig 
nem írtak ki semmilyen pályázatot 
nagyon nehéz helyzetbe hozták az 
önkormányzatokat.

– Mivel?
– A korábbi időszakban alig vol-

tak építkezések, közel hatszázezer 
– közöttük sok építőipari szakember 
– hagyta el az országot. A kivándorlás 
gyakorlatilag ezt az ágazatot sújtotta 
leginkább, így nagyon kevés kapacitás 
maradt idehaza. Másrészt, a keres-
leti piac kialakulása miatt az árak is 
nagyon jelentősen megemelkedtek. 
Ráadásul a most zajló beruházá-
sokat két-három évvel ezelőtt kellett 
beárazni, az akkori tarifák ismeret-
ében. Ezért most nagyon jelentős, akár 
ötven százalékos plusz forrásigény is 
megjelenik egy-egy építkezésnél, és ez 
az ország összes települését sújtja. 

– A szegedi építkezéseknél mi 
a helyzet?

– Mi két dolog miat t egy kicsit 
könnyebb helyzetben vagyunk. 
Egyrészt tudtuk, hogy ez be fog 
következni a kormány hibájából 
és ezért készültünk rá. A z előző 
évek költségvetésében folyama-

SZEGED ÉPÍTKEZIK 
ÉS EGYRE SZOROSABB 
SZOCIÁLIS HÁLÓT SZŐ

– Régi vágya volt az itt élőknek, 
hogy legyen a településen bölcső-
de. Ez az idén teljesült is – mondta 
el Ferenczi Ferenc, Tiszasziget 
polgármestere. 

Az utóbbi pár évben ráadásul 
nőtt a faluba beköltöző kisgyer-
mekes családok száma, így az 
igény egyre fontosabb és meg-
alapozottabb lett. Szeptemberben 
hivatalosan is átadták a Babaszi-
get Minibölcsődét. A közel 160 
négyzetméteres intézményben 
jelenleg hét apróságot lát el három 
kisgyermekgondozó. 

A bölcsőde épülete korábban a 
művelődési ház részeként funk-
cionált, de évek óta használaton 
kívül állt. Ezt a rossz állapotú 
ingatlant újíttatta fel pályázati 
forrásból az önkormányzat, vala-
mint berendezték és játékokat is 
vásároltak a gyerekeknek.

– Úgy alakítottuk ki a bölcső-
dét, hogy ha később igény lesz rá, 
bővíthessük és több gyermeket is 
tudjanak majd fogadni.

INGYEN TELEKKEL CSÁBÍTANAK 
A TELEPÜLÉSRE

Ingyen telkekkel és egyéb kedvezményekkel is igyekeznek a 
letelepedni szándékozókat Tiszaszigetre csalogatni. Az idén tíz 
ilyen telek talált gazdára a településen. Az érdeklődés óriási volt, 
ezért azt tervezik, hogy a következő időszakban évente tíz-tíz 
telket osztanak majd ki.

ÍGY NŐTT 
DOMASZÉK 
L AKOSSÁGA 

2013        4944 fő,
2014        4975 fő,
2015        5004 fő,
2016        5073 fő, 
2017        5087 fő

 Folytatás a 1. oldalról

 Folytatás a 1. oldalról

PIACTÉRREL, BABASZIGETTEL ÉS ÚJ UTAKKAL 
A bölcsődével eg y időben 

uniós forrásból az óvoda is 
megújult. 

Szintén TOP-os forrásból fel-
újították az intézményt, ennek 
keretében kicserélték az elavult 
tetőszerkezetet is. A belső fel-
újítás részeként minden helyi-
ségben burkolatot cseréltek, és 
kifestették a csoportszobákat. 
Sőt, a harmadik csoportszobát is 
újra birtokba vették, hiszen a két 
évvel ezelőtti, 35 fős létszámhoz 
képest idén már több mint ötven 
gyermek jár az intézménybe.

Szintén TOP-os pá lyá zat i 
forrásból fedett elárusítóhelyet 
kaptak a piaci árusok. A beru-
házás részeként megépült egy 
30 x 4 méteres tetőszerkezettel 
fedett épület, benne padokkal. 
Egy közeli épületben kapott he-
lyet a higiéniai blokk, amelybe 
akadálymentes wc is található.

– Máris látszik, hogy szom-
batonként szűknek bizonyul a 
piac, ezért tervezzük a bővítését 
– mondta a polgármester.

Mivel Tiszaszigeten van az 
ország legmélyebb pontja, ezért 
folyamatosan küzdenek a belvíz-
zel. Pályázati forrásból az idén 
újabb területeken – az Aradi és a 
Dózsa utcákban – oldották meg a 
csapadékvíz elvezetését.

Belügyminisztériumi pályázati 
forrásnak köszönhetően teljes 
hosszában felújították a Tisza-
sziget–Térvár közötti útszakaszt. 
A két településrészt összekötő 
út évek óta rendkívül rossz ál-
lapotban volt, a sok kátyú pedig 
balesetveszélyessé is tette a köz-
lekedést. Az idén sikerült belülről 
is teljesen felújítani az egykori 
laktanyát. ahol összesen 48 kö-

tosan bővülő tartalékforrásokat 
ké pez t ün k ,  h ogy í gy b i z t os í t-
suk a szükséges többlet forrást . 
Másrészt nagyon dinamikusan 
növekszik a szegedi gazdaság, 
és ez megje lenik a város adó-
bevételeiben is. A z idén már túl 
fogjuk lépni a 14 milliárd forintot 
a saját adóbevételeinkben, ez még 
a tervezettet is jóval meghaladja. 

– Mi a z ok a a n na k , hog y 
i lyen jól alakult a büdzsé?

– Alapvetően az, hogy nagyon 
sok cég költözöt t az elmúlt idő-
szakban Szegedre. Ilyen például 
a BP, ami ötszáz munkahelyet hoz 
létre fokozatosan a városban, de 
nálunk telepedett meg több szof t-
ver cég is ,  a városban működő 
több nagyvállalat pedig komoly 
beruházásokat hajtott végre. Ezek 
ter mészetesen meglát szanak a 
cégek árbevételében és a város 
adóbevételeiben is.

– Szeged költség vetésének 
mek kora hányadát fordít ják 
2018-ban fejlesztésekre?

– A z i de i  köl t ségve tés több 
mint felét , 30 milliárd forintot . 
Évek ót a i gyek sz ünk a város 
napi működtetése mellet t minél 
többet a jövő építésére fordítani. 
Már megkezdtük a 2019-es költ-
ségvetés előkészítését. Jövőre is 
több nagyberuházás indul, töb-

bek közöt t folytat juk a belváros 
rehabilitációját , több városrész 
központ ja i s meg f iatalodik . A 
Zöld város programmal pedig 
elérünk Makkosházára és a Vértó 
környékére is, de további óvodá-
kat, bölcsődéket és rendelőket is 
fel fogunk újítani, valamint nagy-
szabású út felújítási programot 
ter vezünk. A z t tudom ígérni a 
szegedieknek, hogy ugyanolyan, 
minden városrészt érintő látvá-
nyos fejlesztések és beruházások 
lesznek 2019-ben, mint az idén.

– Mi a hely zet a mu n k a-
helyteremtő beruházásokkal? 

– A programunk nagyon fontos 
eleme a gazdaság fejlesztés. Egy 
önkormányzatnak erre a legjobb 
eszköze az, hogy a gazdaságilag 
hasznosítható iparterületekhez 
kiépít i az infrastruktúrát. Ezért 
jövőre az ilyen ipari területeken 
több milliárdos útépítésbe kez-
dünk. Egyik leg fontosabb, közel 
4 milliárdos beruházás a jövő év 
tavaszán kezdődik. A z elkészült 
út a lézerközpont körüli 70 hek-
táros területet köti majd össze a 
várossal , megteremt ve ezzel a 
gazdaságilag szükséges infrast-
ruktúrát. A z ELI szomszédságá-
ban ugyanis egy tudományos-
ipar i parkot kívánunk később 
létrehozni, de hasonló beruházás 

A település tavaly ünnepelhette 
önállóságának 65. évfordulóját. Ez 
az évforduló és az 5 ezer fő feletti lé-
lekszám megalapozottá tette, hogy 
a nagyközségi címet viselje. Doma-
szék az idén 1 milliárd 315 millió 
forintból gazdálkodhat, amelyből 
elsősorban a település működését 
kell finanszírozni, fejleszteni itt 
is, akárcsak a többi településen, 
pályázati forrásokból lehet.

Kispéter Géza, a nagyközség 
polgármestere is megerősíti, el-
sősorban a TOP-os pályázatokra 
támaszkodhatnak, ha valamit 
fejleszteni szeretnének.

– A pályázati kiírások sokat 
csúsztak, és az építőipari boom 
miatt közben jelentősen megdrá-
gult a kivitelezés. Ezért több, most 
zajló beruházásnál szükségessé 
vált önerőt is hozzátenni az elnyert 
forráshoz, négy-öt munkánál ez 
közel 150 milliós plusz terhet jelent 
az idén, amit a település költség-
vetéséből kell kigazdálkodnunk.

Az idei év egyik legjelentősebb 
beruházása a belterületi csapa-
dékvíz elvezető rendszer harma-
dik ütemének kiépítése volt. Egy 
európai uniós pályázaton nyert 
110 millió forintból több mint há-
rom kilométer hosszan épült ki a 
vízelvezető rendszer, ezzel gyakor-
latilag a település teljes belterülete 
csatornázottá vált.

Az idén megkezdődött az óvo-
da bővítése és egy korszerű főző-
konyha kialakítása is. Az új, 390 
négyzetméteres épületben két 
csoportszoba, kiszolgáló és szo-
ciális egységek kaptak helyet. A 
300 adagos főzőkonyha kezdetben 
a helyi óvodát szolgálja majd ki, de 
tervezik, hogy később, a kapacitás 
bővítésével más önkormányza-
ti intézményekre is itt főznek. A 
beruházáshoz elnyert 192 milliós 
támogatáshoz 72 millió forint sa-
ját erőt is hozzá kellett tennie az 
önkormányzatnak. Az épület már 
elkészült, hamarosan a konyhai 
eszközöket is beszerzik, a tervek 
szerint júniustól már innen kapják 
ebédjüket az óvodások.

A település több középületének 
energetikai korszerűsítésére is 
sor kerülhetett az idén. A polgár-
mesteri hivatal épületét 37 millió 
forintos költséggel hőszigetelték, 
kicserélték a nyílászárókat, kor-
szerűsítették a fűtést és akadály-
mentesítették.

A sportcsarnokot 63 millió fo-
rintból napelemes hőszivattyú-
rendszerrel szerelték fel. Az ener-
giatakarékos rendszer télen fűti, 
nyáron pedig hűti majd az épületet. 
A település 68 millió forintot nyert 
pályázaton, hogy kerékpárutat 

A Szegedtől mindössze 12 kilométerre fekvő nagyközség 
lakossága négy év alatt közel százötven fővel gyarapo-
dott. Ez a tendencia meg is határozza a fejlesztés fő irá-
nyait: a nevelési, oktatási intézmények korszerűsítését 
és bővítését, a víz-, a szennyvízszolgáltatás, valamint 
a csapadékvíz-elvezetés kapacitásának növelését.

IPARI PARKOT ÉPÍTENEK 
ÉS ÓVODÁT BŐVÍTENEK A 
NÖVEKVŐ LAKOSSÁGNAK

építsenek a Bajai úton az óvoda 
és iskola könnyebb megközelít-
hetősége érdekében. A jelenleg 
tervezés alatt álló beruházást az 
önkormányzatnak 19 milliós saját 
erővel is ki kell egészítenie.

Két fejlesztés a közbiztonság 
javítását szolgálta az idén. A Bel-
ügymisztérium pályázatán közel 
15 millió forintot nyertek egy ka-
merarendszer kiépítésére, vala-
mint egy másik projekt keretében 
fejleszthették a település közvilá-
gítását: összesen 40 új lámpatestet 
szereltek fel.

A tervezés szakaszához érkezett 
annak az ipari parknak a kiala-
kítása, amelyre nettó 290 millió 
forintot nyertek egy pályázaton. A 
program egy 2016 nyarán megvásá-
rolt fejlesztési területen valósulhat 
meg, ahol összesen 17 darab, 2 ezer 
és 4 ezer négyzetméter közötti ipari 
ingatlant alakítanak ki. A fejlesztés 
során megvalósul a telkek csapa-
dékvíz elvezetése, a villamos, a gáz 
és telekommunikációs hálózattal 
történő ellátása, továbbá kiépül egy 
telepi vízhálózat és tűzi víztároló 
is. A területre 1700 méter hosszan 
aszfaltút fog vezetni, aminek meg-
építése szintén a projekt része.

– A helyi identitás és kohézió erő-
sítése Domaszéken című nyertes 
pályázatunk fő célja, hogy egy erős, 
együttműködő közösség jöjjön lét-
re a településen. Ezt a programot 
25 millió forintból valósíthatjuk 
meg – mondta Kispéter Géza.

Terveik is akadnak szép szám-
mal a jövő esztendőre. Többek kö-
zött több mint 6 millió forintból 
szeretnék felújítani az iskola és 
sportcsarnok közötti utat, 10 mil-
lióból a ma még földes Szegfű utca 
burkolatát tervezik stabilizálni, de 
saját erőből 50 milliót szeretnének 
költeni jövőre az Ady Endre utca 
aszfaltozására. 

A KLIK-kel közösen újítják majd 
fel az iskola vizesblokkját, a sport-
csarnok mellett pedig egy dzsúdó 
termet is szeretnének kialakítani. 

Az elképzelések, tervek között 
szerepel még a játszótér fejlesz-
tése, egy fitneszpark megépítése, 
valamint a Teleház udvarában egy 
helyi terméktár kialakítása, amely 
piacnak is alkalmas.

lesz a Délép ipari parkban, és el 
fogjuk kezdeni a Kollégiumi út 
teljes rehabilitációját is. 

– Politikai ellenfelei mégis 
folyamatosan a zza l támad-
ják , hog y kevés Szegeden a 
munkahely.

– Ezekre a kritikákra csak azt 
t u dom mon dani ,  hogy nézzék 
meg a saját kormányuk statisz-
t ikai hivatalának jelentését. Ot t 
el is olvashatják, Szegeden fele 
akkora a munkanélküliség, mint 
az országos átlag. Nem is tudom, 
miről beszélnek a f ideszes kép-
viselők. Másrészről pedig teljes 
képte len ség az t ál l í tani ,  hogy 
nem tör tént munkahelyteremtő 
beruházás Szegeden. Csak BP 
önmagában ötszáz munkahelyet 
hoz a városba, elsősorban olyan 
magasan kvalif ikált , felsőfokú 
végzet t ségű embereknek , akik 
most ker ülnek ki az egyetem-
ről. A város vezetésének is az a 
célja, hogy Szegeden a nagyobb 
hozzáadot t ér tékű, m agasabb 
jövedelmet biztosító gazdaságot 
fe jlesszük, ne pedig a rabszol-
gamunkát.

– Eg y város azonban nem-
csak kőből és téglából áll, ha-
nem elsősorban emberekből. 
Nekik milyen szociális hálót 
tudott szőni az önkormányzat?

– A városfejlesztés mellett a másik 
kiemelt célunk, hogy Szegedet meg-
tartsuk egy szolidáris városnak, egy 
összetartó közösségnek. Büszke va-
gyok arra, hogy miközben a kormány 
leépítette a szociális ellátórendszert, 
és a Fidesz nem segíti a rászorulókat, 
hanem inkább kárhoztatja őket a 
sorsukért, Szegeden az országban 
egyedülállóan példamutató szociális 
ellátórendszert sikerült saját erőből 
kiépítenünk. Az idén ez egy 600 mil-
lió forintos szociális alapot jelent a 
költségvetésben. A terveink szerint 
ezt jövőre növelni fogjuk, mert a kor-
mány politikája miatt egyre többen 
szorulnak támogatásra. Saját erőből 
így 2019-ben is több ezer szegedinek 
tudunk majd segítséget nyújtani, akik 
különben elveszítenék az átmeneti 
vagy tartós segélyeket, a lakhatási, 
vagy a gyógyszer és adósságrende-
zési támogatást. 

– Három éve szociális bérla-
kásprogram is működik Szege-
den. Ennek lesz folytatása?

–  M i n d e n k é p p e n  f o l y t a t n i 
szeret nénk, hiszen hatalmas a 

GAZDAGODOTT A TELEPÜLÉS
zösségi szálláshelyet alakítottak 
ki, ahová nyáron gyermektáboro-
kat szerveznek majd, de családi 
összejöveteleknek és munkahelyi 
találkozóknak is helyet adnak.

A 2019-es esztendőben további 
támogatott projektek, megvaló-
sítása várható, többek között a 
Tiszai út felújítására, az óvodai 
konyha bővítése és az belterületi 
utcák aszfaltozása.

Tervezik a Községi Temetőben 
higiéniás blokk kialakítását, ra-
vatalozó felújítását, de fontos 
fejlesztési elemként tekintenek 
a játszótérre vagy a gazdaház-
ra, csakúg y, mint Térváron a 
kápolna építésére.  

népszerűsége. A z országban is 
egyedülálló, hogy három év alat t 
m i n d e nfé l e  á l l am i  t ám oga t á s 
nélkül másfél milliárd forintból 
fe lújí tot tunk hatszáz lakást és 
pályázat út ján bérbe adtuk rá-
szor ul ó sze ge di  c s al á dokn ak . 
Olyanokat tudtunk így otthonhoz 
jut tat ni ,  akik önere jükből nem 
let tek volna erre képesek, mert a 
Fidesz-kormány lakáspolitikája is 
olyan, mint az adó és családtámo-
gatási rendszere: azt támogatja, 
akinek egyébként is magas a jö-
vedelme. Ezért ma több százezer 
család nem tud sem CSOK-kal , 
sem más állami támogatással la-
káshoz jutni. Kijelenthetjük, hogy 
Magyarországon ma lakhatási 
válság van . Ezér t mi jövőre i s 
folytat juk a bérlakásprogramot, 
szeretnénk százas nagyságrend-
ben felújítani és bérbe adni laká-
sokat a szociálisan rászorulóknak 
a piaci bérleti díj töredékéért. Nem 
elég csak szavakban szociálisan 
érzékenynek lenni , az az igazi , 
ha ezt tet tekkel is bebizonyít juk.
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– Nehéz arra a kérdésre vála-
szolni, hogy mit várok a 2019-
es évtől. A két utóbbi területen 
kibékülnék azzal, amit ebben az 
évben kaptam, ám a település 
szemszögéből már nag y kér-
dések nehezítik a válaszadást. 
Nem tudjuk, mi lesz a sorsa az 
önkormányzatoknak, lesznek-
e választások az 5000 fő alatti 
településeken. Sokan szkepti-
kusak ezekben a kérdésekben, 
de annyi minden megtörtént 
már az elmúlt években kis ha-
zánkban, amiről soha álmodni 
sem mertünk – így azt mondom, 
bármi igaz lehet, ahogy az el-
lenkezője is. 

Mi mindenesetre úgy terve-
zünk, mintha minden menne 
tovább a természetes rendjében. 
Befejezzük a futó projekteket, 
vá r ju k eg y fa lu kemence és 
egy, a tájházunk fejlesztésére 
vonatkozó LEA DER-pályázat 
eredményét, és nekilátunk egy 
építészeti hagyatékunk, a tájház 
udvarán álló hambár tárolóépü-
let didaktikus rekonstrukció-
jának is. Piacteret, parkolókat, 
újabb kerékpártárolókat, és a 

Tempfli tér végében egy újabb 
közösségi teret álmodtunk meg, 
amelyek 2019-ben el is készül-
nek. A belterületi útjaink ja-
vítására jövőre többet tudunk 
ismét fordítani, ahogy az óvo-
dafejlesztésre is. Idén év végéig 
bölcsődeépítésre nyújtunk be 
pályázatot, és az új település-
részek szenny vízhálózat-fej-
lesztésére is, erre készülünk 
már tavasszal! Ha marad még 
erőnk – és önerőnk –, akkor az 
iskola-óvoda előtti funkcionális 
teret is szeretnénk elkészíteni.  

Terveink és a megnyert pá-
lyázat szerint is teszünk a f i-
atalok helyben tartásáért, így 
foly tat juk a felkészítéseket , 
segítve a munkához jutásukat, 
a lakhatásukat és a közösségi 
vérkeringésbe való mielőbbi 
bekapcsolásukat. Ezekre nem 
csupán a programokkal és az 
ing yenes tanfolyamokkal, de 
eg y-eg y évig anyagi juttatás-
sal is motiválni tudjuk őket. A 
teljesen felszerelt három kis 
garzonlakást két évig albérleti 
díj nélkül lakhatják majd a sze-
rencsések, ezt követően pedig 
újabb három beköltöző kezdheti 

a külön kis életét – ily módon 
könnyített verzióban. 

A kultúra és a szórakozás terü-
letén is szokásosan mozgalmas 
évnek nézünk elébe, a rendez-
vénynaptárunk máris szinte 
teljesen tele van. Reményeink 
szerint az állandó rendezvénye-
ink jövőre is rengeteg élményt és 
örömöt okoznak majd a deszkiek-
nek, nekünk pedig természetesen 
sok-sok munkát.

Töretlenül bízom a közös-
sé g ü n k er ejéb en ,  t á mog a-
tásában és a már anny iszor 
eredményesen megnyilvánu-
ló összefogásában. Továbbra 
is a közösségek építésén, a 
számukra lehető legjobb fel-
tételek megteremtésén fárado-
zunk – az eddigi évek már be-
bizonyították, és tudjuk, csak 
ez hozhat igazi eredmény t. 

Tudom, hosszú volt a fel-
sorolás, de hangsúlyoznám, 
hog y ez nem ba k a ncsl is t a ! 
Ezek feladatok, amelyek ránk 
várnak, és mi itt leszünk 2019-
ben is. Ehhez kívánok minden 
deszkinek és önmagunknak is 
egészséget, szeretetet és kellő 
k itartást!             

A sikerpropaganda eg yelőre 
akadály talanul ömlik, szeny-
nyezve mindannyiunkat, mi-
közben a hatalmi rendszerük-
ből az emberiesség, a szociális 
érzékenység és az elesettek, 
szegények felé lehajló szeretet 
hiányzik. Így pedig a „keresz-
ténység ü k ” si lá ny pol it ika i 
marketing csupán, eg yelőre 
amolyan bűnt palástoló pú-
der. Rá fog unk jönni idővel 
minderre, és fájdalmas lesz 
a ráébredés. A jóléti rendszer 
építése ugyanis nem közszol-
gálati reklámokkal, hanem a 
falvak, a vidék felemelésével, az 
üresen kongó stadionok építése 
helyett a mélyszegénység és az 
„uram-bátyám” korrupt rend-
szer felszámolásával kezdődik. 
Én nem ilyen Magyarországról 
álmodtam, amikor 32 év vel ez-
előtt reményteli ifjúként bekap-
csolódtam a közösségi életbe… 
Ugyanakkor azt is látom, hogy 
az önszerveződő kis közössége-
ké a jövő. Mi Kübekházán erre 
törekszünk. Saját, összekupor-
gatott forrásainkból újítottuk 

AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KIS
 Folytatás a 1. oldalról

 Folytatás a 1. oldalról

-Tudjuk , nem volt könny ű 
évük az önkormányzatoknak 
az idei. Mi volt önök számára 
a legnagyobb nehézség?  

-Önkormányzatunknak a 2018-
as év kőkemény, rendkívül nehéz 
év volt.  A 2016-ban kiírt TOP pá-
lyázatok megvalósításához nyert 
pénzösszegek nem voltak elegendő-
ek, így jelentős erőfeszítéseket kel-
lett tennünk, hogy ezeket a projek-
teket f inanszírozni tudjuk. Szigorú, 
takarékos gazdálkodással tudtuk 
biztosítani az önkormányzat és 
intézménye működési feltételeit , 
törekedtünk az éves terv végrehaj-
tására, a zavartalan működésre és 
az ellátási színvonal megtartására.

- Milyen fejlesztések voltak 
a településen?

- 2018. március végén kezdőd-
tek meg a településünkbe vezető, a 
magyar állam tulajdonában lévő 
4524-es számú, Dócot Balástyával 
összekötő út, Dóc községbe vezető 
szakaszán a felújítási munkála-
tok, csaknem 2,5 km hosszan. A 
felújítás a „Gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” nevet 
viselő program keretében történt. A 
beruházás a Magyar Közút Non-

prof it Zrt . szervezésében, uniós 
támogatással, hazai kivitelezők-
kel valósult meg. A közlekedés, 
biztonságosabb, és gyorsabb lett, 
a lakosság nagy örömére, és a 
te lepülésre látogatók számára 
is.  Önkormányzatunk 30 millió 
forintot nyert községünk járdáinak 
felújítására, melynek eredménye-
ként három utcaszakasz került 
felújításra, a Belügyminisztérium 
a helyi érdekű települési fejleszté-
sek érdekében szükséges források 
biztosításáról, valamint a IX. helyi 
önkormányzatok támogatásai és a 
X X. Emberi Erőforrások Minisz-
tér iuma költségvetési fe jezetek 
közöt t i előirányzat-átcsopor to-
sításáról szóló kormányrendelet 
alapján. A kivitelezési munkála-
tok augusztus végén kezdődtek, 
és október végén fejeződtek be. 
Régi adósságunkat sikerült tör-
lesztenünk, mert a településün-
kön tevékenykedő vállalkozónak 
köszönhetően, aki közérdekű fel-
ajánlást tett és Urnafalat építettet 
köztemetőnkben. Ezt már régen 
tervezte önkormányzatunk, de nem 
volt rá anyagi forrásunk.

- Gondolom, vannak folya-
matban lévő beruházások is.

-  Je lenleg h árom pályázat 
munkálatai folynak a településen.  
A „Szociális alapszolgáltatások fej-
lesztése Dócon” pályázat keretében a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gáltató Központ kialakítása zajlik.  
A fejlesztéssel a családsegítő és a gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásának, 
valamint a házi segítségnyújtásnak, 
mint szociális alapszolgáltatásoknak 
biztosítunk megfelelő helyet. Ezzel 
egyidejűleg a működéshez szükséges 
eszközök beszerzése és az épület ener-
getikai korszerűsítése is megtörténik.  
Az ősz folyamán indult „Foglalkoz-
tatás és az életminőség javítása a 
dóci óvoda fejlesztésével”, illetve 
 „A dóci óvoda energetikai korszerűsí-
tése” pályázataink jelenleg is folynak,  
a munkálatok jó ütemben haladnak.  
A képviselő-testület minden tőle tel-
hetőt megtesz annak érdekében, hogy 
ezek a beruházások is zökkenőmen-
tesek legyenek.

Útépítés, épületkorszerűsítés, az életminőség ja-
vítása. Csak néhány terület, azok közül, melyeken 
sikerült javulást elérni a községben.

- Milyen terveink, elképzelé-
seink vannak 2019-re?

- Novemberben részt vet tünk 
a TÖOSZ konferenciáján , ahol 
tájékoztat tak bennünket a jövő 
évi lehetőségekről. A z ot t hallot t 
információk alapján szeretnénk a 
2019-es évben falubuszt beszerez-
ni , a köztemető ravatalozójának 
teljes körű felújítását tervezzük, 
valamint a temetőt körülvevő ke-
rítés cseréjét.  Bízunk benne, hogy 
az or vosi rendelő fe lújí tására , 
valamint a művelődési házunk 
teljeskörű karbantar tására sor 
kerülhet . A zér t , hogy munkánk 
eredményes legyen , kollégáink 
napi rendszerességgel f igyel ik 
a pályázat i  k i írásokat .  A kép-
viselő–testület mindent megtesz 
annak érdekében, hogy Dóc épül-
jön, szépüljön! A z it t élő emberek 
jól érezzék magukat és örömmel 
teljen minden napjuk.

SOK FEJLESZTÉS VALÓSULT MEG DÓCON
MI RÖSZKÉRE MINDIG

Polgármesterként és itt élő 
röszkeiként is remélem, hogy 
rajtam kívül még sokan érzik, 
hogy jó közösségben, békében 
és egyetértésben dolgozni, épí-
teni és szépíteni településünket, 
segíteni családjainkat és közös-
ségeinket. – kezdte évértékelőjét 
Borbásné Márki Márta Röszke 
polgármester. Persze, az sem 
mindegy hová születünk ebben 
a nagyvilágban, én, aki Röszkén 
élek, hálás vagyok, hogy ide szü-
lettem. Hiszen vannak a mi kis 
országunkban még olyan telepü-
lések, ahol az utcák egy része még 
földes, aszfaltozatlan, az iskola 
düledezik, a fiatalok pedig me-
nekülnek, ahová tudnak. Röszke 
nem ilyen! Mi 2018-ban is arra 
törekedtünk, hogy épüljünk, fej-
lődjünk, mindannyiunk örömére 
és elégedettségére. Közel kétéves 
várakozás után hozzákezdhet-
tünk az energetikai pályázataink 
megvalósításához az óvodában, 
az iskolában, a sportcsarnokban, 
az I. és a II. számú orvosi rende-
lőben, ezzel egy időben elkészült 
a Felszabadulás-Dózsa-Szegfű 
utca csapadékvíz-elvezető rend-
szere is. Javítottuk, kátyúztuk az 
utcáinkat, új aszfaltburkolatot 
kapott a Budai és a Szegfű utca, 
rendben tartjuk, virágosítottuk 
a közterületeinket, kiszámítha-
tóan, biztonsággal működtetjük 
az óvodánkat és a bölcsődét, a 
szociális ellátórendszerünket és 
a művelődési házat is. Fejlesz-
téseink ebben az évben közel 
kétszázmillió forint összeg fel-
használásával valósulnak meg. 

Jelentős pénzbeli hozzájárulással 
támogatjuk civil szervezeteinket 
és természetesen figyelünk az 
iskolánkra is, hiszen a röszkei 
gyermekek kiemelt figyelmet kell, 
hogy kapjanak tőlünk. Az igazán 
megtérülő befektetés az, amit 
a gyermekeinkre költünk! Ők a 
zálogai, reménységei, biztatói a 
szürke, sok gonddal és problé-
mával terhelt dolgos mindennap-
jainknak. Tudatos, megfontolt 
elgondolás és döntések eredmé-
nye, hogy a külsőségek helyett 
az intézményeink, a közösségi 
tereink és az útjaink fejlesztésére 
és működtetésére összpontosítot-
tunk, olyan pályázatok és jelentős 
önkormányzati saját erő felhasz-
nálásával, amit a közösségeink és 
a Röszkén élő családok egyaránt 
élvezhetnek és igénybe vesznek 
nap mint nap. Hiszen, amire nagy 
szükség van, a saját költségveté-
sünkből is jelentős összegeket ál-
dozunk évek óta! Vallom, hogy egy 
kis faluban csak falupolitika van, 
másképpen nem lehet, és nem 
tudnám a polgármesteri munkát 
csinálni! És ez a falu már nem 
is olyan kicsi! Hiszen az elmúlt 
két évben több mint százötven 
fővel nőtt Röszke lakosságszáma! 
Reményünk, hogy azért választa-
nak minket az ide költöző fiatal 
családok, mert szépnek, élhető-
nek látják a falunkat és egész éle-
tükre jönnek otthont teremteni 
hozzánk. Mi nagy örömmel és 
szeretettel fogadjuk a hozzánk 
költöző családokat, akiket ön-
kormányzatunk támogatásban 
is részesít. Az önkormányzati 

MINDEN TERÜLETEN FEJLŐDIKDeszk

HAZAÉRÜNK

munkában sokkal jobban sze-
retem a hétköznapi békét, mint 
a virtuskodást, a konfliktuskel-
tést, és inkább a meggyőzés, az 
egyeztetés és a megegyezés a 
fegyverem, semmint a hatalmi 
szó. Az együttműködést és a közös 
gondolkodást napi szinten kell 
„gyakorolni”, hiszen ahhoz, hogy 
mindig előre lépjünk egy lépést, 
nag yon sokunk szorgalmára, 
emberségére és szakmai elhiva-
tottságára is szükség van a min-
dennapok munkájában. Hálás 
vagyok azért, hogy a munkatár-
saimra, az intézményvezetőkre és 
az intézményeinkben dolgozókra 
is mindig bizton építhetünk. Mert 
röszkeinek lenni jó élet. És a mi 
feladatunk, hogy még jobbá te-
gyük! 2019-ben is ezt szeretnénk 
egy akarattal, emberségesen és 
tisztességgel megvalósítani. S 
hogy mit kívánhatnék, kívánunk 

a 2019-es évre? Azt, hogy politi-
kamentesen, mások akaratától 
függetlenül fejlődhessünk a lehe-
tőségeinket jól meglátva, azokat 
kihasználva egy, még élhetőbb, 
szebb falut építve úgy, ahogyan 
az itt élők várják és elvárják tő-
lünk. Nagyon szeretném, hogy 
legyen pénzünk a rászorulókon 
segíteni, hogy a döntéshozók ne 
csak a „tűzhöz közel állókat” tá-
mogassák a pályázatokon, hogy 
az egészségügyi alapellátásunk 
ilyen jó színvonalon működhessen 
tovább, hogy az intézményein-
ket legalább biztonsággal tudjuk 
fenntartani, hogy az ünnepeinken 
együtt tudjunk örülni, és meg-
maradjon a reményünk a Boldog 
Új Évre! De bárhová is forduljon 
a sorsunk kereke, mi Röszkére 
mindig hazaérünk. És ez az, amit 
nem cserélünk fel semmiért. Ez a 
Mi Röszkei jó életünk.  

KÖZÖSSÉGEKÉ A JÖVŐ
meg a közkonyhánkat, rengeteg 
eg y nyári és évelőt ültettünk 
idén is úgy, hogy a Virágos Ma-
gyarország program példaérté-
kűnek minősítette munkánkat. 
Táblákkal védetté és biztonsá-
gosabbá tettük a település be- 
és kivezető útjait, átépítettük 
és szépítettük a Mátyás utcai 
buszvárónkat, amelyet digitális 
utastájékoztatási rendszerrel, 
köny vespolccal és köny vekkel 
is elláttunk. Az elmúlt években 
érezhetően megnövekedett a 
falu iránti érdeklődés. Sok fiatal 
család költözött hozzánk, sok 
g yermek születik , átlagélet-
korunk 38 év körül van. Mivel 
nem szeretnénk alvó falu lenni, 
ezért akiket csak lehet, megke-
resünk, bevonunk a falu vérke-
ringésébe akár résztvevőként, 
akár közösségi munkásként, 
mert nag yon fontosnak tar t-
juk a hely i közösség, a civ il-
kapcsolatok és az önkéntesség 
erősítését. Ezért van rengeteg 
programunk, amelyeket főleg 
a nyári hétvégékre időzítünk. 
Képviselő-testületünk – akik-
kel lassan 17 éve dolgozunk 

eg yütt – eltökélt a falu turisz-
t i k a i von zerejének további 
fejlesztésében, rengeteg ter-
v ünk van a jövőre néz ve is . 
Ennek keretében alapítottuk 
a „Kübecker”-t, amely nemcsak 
eg y eg yedülálló sváb-mag yar 
cukrászat , étterem, keksz és 
bonbon manufaktúra, hanem 
kulturális, közösségi találko-
zási pont is , és ha továbbra 
is a lázat ta l és jól csináljuk , 
előbb-utóbb eg y termékcsa-
lád brand-je lesz belőle. A Kü-
beckernél tavasszal egy pajtát 
a lak ítot tunk k i a nyári tűző 
napok és az eső ellen, amelyet 
most téliesítettünk, és nem túl-
zás, olyan meghitté sikeredett, 
hog y nemcsa k vendégei n k , 
hanem mi mag unk is elcso-
dálkoztunk rajta. Egy modern, 
öko- és mozgáskorlátozottba-
rát közösségi kispiacot adtunk 
át ősszel, és megkezdődött a 
Kübek háza-Rábé határátke-
lő építése is. Korszerűsítésre 
került a Fő utca elektromos és 
közvilágítási hálózata, tavasz-
szal pedig csapadékelvezető 
csatornázásra , útépítésre is 

sor kerül a településen. A böl-
csődénk ügyében levelezésben 
állunk a kormánnyal, elnyert 
pá lyá zat u n k hoz k iegész ítő 
forrásokat várunk, mert a pár 
éve beadott és a nemrég elbí-
rált pályázat közötti két évben 
az építőanyag és a munkabér 
jelentős növekedése miatt te-
temesre nőtt a beruházás költ-
sége, mely re nincs elegendő 
forrás. A temetőkertünket fo-
lyamatosan szépítjük, s mivel a 
hamvparcellánk betelt, jövőre 
újat létesítünk, energetikai és 
sportfejlesztésekre is sor fog 
kerülni. A játszóterünk elavult 
bútorzatát az ősszel kiemeltük. 
Tavaszra megújul és különle-
ges lesz a játszóterünk is. Sok 
k isebb horderejű építésünk 
is volt az idén ezeken kívül is, 
és sok teendő vár még ránk a 
jövőben. 2019-ben Kübekháza 
175 éves lesz , ezér t „Kübek-
háza 175” címmel eg y egész 
évet átívelő programsorozattal 
ünnepeljük meg a mi kis falunk 
fennállását, és azt, hogy ennek 
a remek kis közösségnek lehe-
tünk részesei. 

A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 
    Központ –   akadálymentesítése (folyamatban)
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Interjú

Interjú

Interjú
Viszonylag jó helyzetben van 

az 1997-től ismét önálló település, 
mert a közel 4 milliárdos költség-
vetésének negyedét saját forrás-
ból, a helyi iparűzési adóból tudja 
fedezni. Ez és sikeres pályázatok 
biztosítják, hogy a település min-
den évben dinamikusan képes 
fejlődni, előre lépni.

Több fontos fejlesztésünk is 
kapcsolódott a Tiszához – mondta 
Molnár Áron polgármester. – Tíz 
év szünet után újranyitottuk a 
saját erőből felújított szabad 
strandot. Két pályázaton össze-
sen 200 millió nyertünk, így új 
kikötőt építünk, és a Tisza-parton 
készül egy szabadidő park is, amit 
tavasszal vehetnek majd birtokba 
az algyőiek.

Nyolcvan millió forint saját erő-
vel toldották meg azt a pályázaton 
nyert 200 milliót, amelyből három 
önkormányzati épület – a polgár-
mesteri hivatal, az egészségház 
és civilház – energetikai korsze-
rűsítését oldották meg.

A település északi részének 
csapadékvíz elvezetéséi gond-
jait oldja meg az a záportározó, 
amelyet 60 millió forintból ala-
kítottak ki.

– A legtöbb fejlesztést pályázati 
forrásból tudjuk megvalósítani. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy jelentős saját bevételeink is 
vannak a helyi iparűzési adóból, 
így a legtöbb esetben biztosítani 
tudjuk a pályázatokhoz szüksé-

TELKEKET OSZTANAK ÉS 
FECSKEHÁZAT ÉPÍTENEK

Dinamikusan nőtt az elmúlt években a több mint két évtizede ismét önálló te-
lepülésé lett Algyő lélekszáma. Az öt és fél ezer lakosú nagyközségbe az elmúlt 
három évben másfél milliárd forint pályázati forrás érkezett: a fejlesztések során 
többek között bővítik az uszodát, kikötőt építenek és hamarosan jégpályája is 
lesz az algyőieknek.

– Egy új város épül föl, mire 
mindennel elkészülünk, ad-
digra teljesen más hogy néz 
majd ki a település. Egy kicsit 
most átélhetjük, milyen volt, 
lehetett a település megalapí-
tása, hogyan kellett építkezni, 
hogyan fejlődött egyik napról a 
másikra az akkori falu az itteni 
szorgalmas elődeink munká-
jának köszönhetően – mondta 
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, 
Sándorfalva polgármestere.

Fontos is a szépülés, hiszen 
2019-ben alapításának 140. év-
fordulóját ünnepli a kisváros. 
Ám mielőtt a jövő évre előrete-
kintünk nézzük meg, mi min-
den történt idén a településen!

Számos állami, uniós pá-
lyázatot nyert el a település, 
ezekről lesz is szó hamarosan, 
de mindet megelőzte a városla-
kók egy helyi kezdeményezés, 

MEGSZÉPÜL 140. SZÜLETÉSNAPJÁRA 

a járdapályázat. Tavaly indult 
el először idén foly tatódott , 
óriási sikerrel. Kétszer annyi-
an jelentkeztek, mint amennyi 
önkormányzati támogatást erre 
elkülönített a költségvetéséből 
a település. Arról nem beszélve, 
mindenkinek dolgoznia kellett 
a programban, hiszen az önkor-
mányzat az alapanyagot bizto-
sította, a járdát a lakosoknak 
kellett a saját portájuk előtt 
megépíteni.

De túl a járdaépítésen, nyá-
ron egyik pillanatról a másikra 
szinte egyszerre kezdődtek el a 
beruházások. Régóta várt arra 
a település, hogy az Alkotmány 
körút újjászülessen. Mivel ez 
nem település út , hanem az 
országos közúthálózat része, 
így sokáig túl sok mindent nem 
tehetett Sándorfalva, ám idén 
nyáron a Magyar Közút a teljes 

városi szakaszt felújította. A 
képviselő-testület pedig meg-
szavazta azt, hogy az útpadkát 
mart aszfalttal portalanítsák 
ennek a beruházásnak a ke-
retében. A körút felújításával 
párhuzamosan megkezdődött 
a Zöld város program végrehaj-
tása is: ebben a beruházásban 
a Szabadság tér és környéke 
újul meg teljesen, egy modern, 
XXI. századi kisvárosi belvárosi 
jön, jött létre. Először a téren, a 
Szűz Mária Szenet Neve Plébá-
nia körül folytak a munkálatok: 
itt is új járdák, zöld felületek, 
parkrészek épültek, majd fo-
kozatosan haladtak az építke-
zők Sándorfalva emblematikus 
épülete, a Pallavicini Kastély és 
annak kertje felé.

– Nagyon nehéz volt elkép-
zelni azt, hogyan néz majd ki 
ez a hatalmas terület a kerí-

tések nélkül, hogy olvad össze 
egy nagy egységgé. Mostanra 
már látszik, megérte bátornak 
lenni, megérte bontani, én sem 
gondoltam volna, hogy ennyire 
fantasztikus lesz a látvány, hogy 
ennyire kinyílik a tér, amely 
kerítésekkel sem volt kicsi, de 
így még nagyobb, látványosabb, 
szebb. A Kastélykertben modern 
játszótér is épült a g yerekek-
nek, eddig is volt itt játszótér, 
de most több játék lesz, nagyobb 
területen, még biztonságosab-
ban játszhatnak a kicsik. Ami 
szintén nag yon fontos: eddig 
is le lehetett ülni itt-ott a téren, 
de a Kastélykertben is rengeteg 
padot helyeztek el a kivitelezők, 
így valóban még élhetőbb, ott-
honosabb lett a belváros, még 

inkább a miénk lett – mondta 
Gajdosné Pataki Zsuzsanna.

Elindult az útépítési program 
is, fontos beruházás volt, hogy 
a külterületi buszmegállókba 
napelemmel működő lámpák 
kerültek. Örömmel vágták át 
a szalagot a Kormányablak át-
adóján is, és felújították az Ady 
Endre utcai Szolgáltatóházat is: 
ennek egy részében található a 
Kormányablak, az épület többi 
részét saját erőből újította föl 
Sándorfalva.

Még egy nagyon fontos be-
ruházás indult el idén: a Petőfi 
Emlékkönyvtár bővítéséhez lát-
tak hozzá. Egy új épületrészt 
húznak föl, 2019. augusztus 
30-áig kell elkészülni a beru-
házással. Az épületrész szerke-

zetkész, tető alatt van, tavasszal 
a jó időben újra hozzálátnak, 
és befejezik. Ugyanígy befeje-
ződik a Kastélykert átépítése, 
il letve elkezdődik a belváros 
másik nagy beruházása, a piac 
megépítése. Ehhez az is kell, 
hog y a most csütörtökönként 
és vasárnaponként megtartott 
piac elköltözzön; a Széchenyi 
utcában, nem messze a mostani 
hely től tudnak majd árulni a 
piacozók.

– Ez lesz 2019. egyik nagy sán-
dorfalvi beruházása, a másik a 
kerékpárút megépítése Ópusz-
taszerig. A 4519-es út mentén a 
szegedi szakasz gyakorlatilag 
elkészült, mi Dóccal és Ópuszta-
szerrel ehhez a szakaszhoz csat-
lakozunk, ezt hosszabbítjuk meg 
Ópusztaszerig. Mivel nekünk 
más pályázati lehetőségeink 
voltak, mint Szegednek, ezért 
nem tudtuk egyszerre elkezdeni 
a beruházást, de biztosíthatok 
mindenkit, megépül a kerék-
párút, mind a két irányba. Ez a 
külterületi lakosainknak leg-
alább olyan fontos, mint a Sze-
gedre ingázóknak, a kerékpáros 
turistákról nem is beszélve. És 
még egy régi vágya teljesülhet a 
sándorfalviaknak: fedett sport-
csarnok épülhet a Tisza Volán SC 
szakmai támogatása mellett – 

Sándorfalva 2018-as esztendeje az elnyert pályázatok megvalósulásáról szólt: 
javában zajlanak a beruházások, jó pár el is készült, de maradt még jövőre is 
bőven. Épül, szépül a kisváros.

- A települések számára létfon-
tosságú, hogy pályázati pénzek-
hez jussanak, melyekből felújítá-
sokat, átalakításokat, valamint 
beruházásokat tudjanak megva-
lósítani. Önök milyen projekteket 
vittek végig az idén? 

- A Települési Operatív Program 
(TOP) keretében elnyert pályázatok 
egy része a megvalósítás befejező sza-
kaszába érkezett. A Szent István Kato-
likus Általános Iskola egy energetikai 
korszerűsítésen esett át. Megtörtént 
az épület külső hőszigetelése, a régi, 
elavult nyílászárók helyére korszerűek 
kerültek. A régi kazánokat a kivitelező 
új energiatakarékosra cserélte ki. A 
széndioxid-kibocsátás mérséklése 
érdekében az épület tetőszerkezetére 
napelem-rendszer került kiépítésre. 
A fejlesztés eredményét 2018. októ-
ber 4-én ünnepélyes keretek között 
használatba vehették a diákok. A na-
gyok mellet a kicsikre is gondoltunk. 
Lehetőségünk nyílt TOP-os forrásból 
a község óvodájának bővítésére is. A 
fejlesztés keretében egy új csoportszo-
bával, egy tornaszobával és a hozzá 
tartozó kiszolgálóhelyiségekkel bővült 
az intézmény.

- Rendkívül fontos ugyanakkor 
az infrastruktúra fejlesztése egy 
olyan nagy kiterjedésű települé-
sen, mint Szatymaz. 

- A környezeti fenntarthatóság 
jegyében kerékpárutat építtetünk a 
település és az 5 sz. főút mentén el-

IGYEKEZNEK ÉLNI A

2018-az esztendő Szatymazon is a munka jegyében 
telt. Építettek, felújítottak, átalakítottak.

helyezkedő szatymazi temető között 
mintegy 2,3 km hosszan. A projekt 
jelenleg közbeszerzési szakaszban 
tart, a kivitelező kiválasztása után jö-
vő tavasszal indulhat a megvalósítás. 
Állami költségvetésből, pályázat útján 
lehetőségünk nyílt útrekonstrukcióra 
illetve járdafelújításra. A megvalósítás 
megkezdődött, a projekt útfelújítás 
része sikeresen megvalósult, amely 
a Kossuth utca vasúttal párhuzamos 
részének újra aszfaltozását érintet-
te. A járdafelújítások 2019. tavaszán 
kezdődnek. A külterületi utak karban-
tartására uniós forrásból traktor és 
grédert szereztünk be. A beruházások 
mellett Szent II. János Pál pápát ábrá-
zoló szobrot avattunk fel a Gondozási 
Központ udvarában. 

-Milyen tervekkel vágnak neki 
a jövő évnek? 

-Az egészséges életmód elősegítése 
érdekében a közeljövőben sportpark 
és futókör épül községünk szívében 
a Nemzeti Szabadidős—Egészség 
Sportpark Program keretében2019-
re szeretnénk befejezni a futó beru-
házásokat.  A tornaterem bővítését, 
átalakítását tervezzük még jövőre. A 
fejlesztéshez szükséges források egy 
része már rendelkezésre áll. A terve-
zés, az engedélyes tervek készítése, 
közbeszerzés és a kivitelezés lesz a 
2019-es esztendő egyik fő feladata, 
valamint várjuk a Modern Falvak 
Programhoz kapcsolódó fejlesztései 
lehetőségeket.

Milyen volt 2018?
2018 bátran kijelenthet jük, a 

változások éve volt . Számos fej-
lesztést sikerült megvalósítani, de 
a község életében jelentős szolgál-
tatások is átalakultak, bővültek. 
A z óvoda és a bőlcsőde működte-
tése az év folyamán visszakerült 
a Kistérségtől az Önkormányzat-
hoz. Ennek eredménye nyilván 
a jövőben fog megmut atkoz ni . 
A z If júsági szálláshely magán-
vállakozónak történő működésre 
kiadása szintén jelentős pozit ív 
változásokat hozott. A képviselő-
testület a családokat is igyekszik 
erősebben támogatni, így megnö-
velte a családok támogatására 
szánt összeget , i l letve beemelte 
rendeletébe támogatot t i körként 
a 80. é le tévét betöltöt t lakoso-
kat . A tűzifa támogatást ebben 
az évben is kiosztot tuk, de ehhez 
még az Önkormányzat rendelete 
által biztosítot t kétféle formában 
is igyekszik támogatást nyújta-
ni . Ennek meg felelően igyekez-

ÚJSZENTIVÁN, A FOLYAMATOSAN

Újszentiván az elmúlt években folyamatosan fejlődött, épült, változott. Az idei év eredményeiről és 
a jövő év terveiről kérdeztük Putnik Lázár polgármestert.

tünk, hogy ne legyen elutasítot t 
kérelmezőnk. Tél közeledtével a 
Mikulás is meghozta ajándékait 
a gyerkőcöknek, melynek f inan-
szírozása nagy részét vállalkozók 
adományaiból sikerült fedezni.

Milyen fejlesztések valósul-
tak meg a településen?

Számos fejlesztés valósult meg 
a faluban. Felújítot tuk a kisisko-
lát, a Polgármesteri Hivatal épü-
lete fűtéstechnikai korszerűsítésen 
esett át. Agrárlogisztikai csarnok 
épül az egykori lokátoros lakta-
nya területén. A focipálya mellet t 
egy nyolcszög alakú kültéri sport-
parkba 10 db eszközt telepítet-
tünk. A Civil Házban laptoppal, 
okostelefonnal, tablet tel oktatjuk 
az időseket modern számítástech-
nikai eszközök használatára. Ön-
kor m ányzat unk több szociál i s 
szövetkezet tel dolgozik együtt . A 
településvezetés mindig is kiemel-
ten kezelte a szociális ügyeket . 
Idén kezdte meg működését az 
Epres Kert – Újszentiváni Csoko-

A BETELEPÜLŐKNEK

Sándorfalva

LEHETŐSÉGEKKEL
SZATYMAZON

ges önerőt. Forráshiány miatt 
még nem kellett visszaadnunk 
egyetlen nyertes pályázatot sem 
– mondta el Molnár Áron.

Most szabadtéri, hideg vizes 
medencével bővítik a Borbála 
Fürdőt, amelynek az alapkövét 
október közepén már le is rakták.

A közbeszerzési pályázat 
nyertese, a szegedi Clean Star 
Complex Kft. jövő nyárig 880 
millió forintból épít új kültéri, 
33 méteres medencét az algyői 
fürdőbe.

A beruházást részben tár-
sasági adóból finanszírozzák, 
ebben az önkormányzat part-
nere a Szegedi Úszó és Vízilab-
da Tömegsport Egylet, feladat 
azonban még van a projekttel, 

a 600 milliós TAO-támogatá-
sok összeg y űjtése még nem 
fejeződött be. A beruházáshoz 
ezen felül még szükséges 280 
milliót pedig az önkormányzat 
önerőből állja.

– Komoly problémát okoz a 
fejlesztéseknél, hogy az elmúlt 
években jelentősen, közel 30 
százalékkal nőttek az építőipari 
árak. Ez komoly többletforrást 
igényel, amit olykor nehéz sa-
ját forrásból kigazdálkodni – 
mondta a polgármester.

De szerencsére eddig Algyőn 
még mindig sikerült. Többek 
között egy EFOP-pályázatot is 
jelentős, 100 milliós önerővel 
tudtak kiegészíteni, amelynek 
keretében az egykori Zöld is-
kola épületének felújításával 
egy Fecskeházat alakítanak ki, 
amelyben 13 lakás várja majd 
jövő tavasztól a 35 év alatti fiatal 
párokat. Az önkormányzat itt 
azzal is segíti a családalapító 
f iatalokat, hog y lakbért nem, 
csak a közüzemi számlákat kell 
majd fizetniük.

Másfél év alatt 46 telket is 
eladott az önkormányzat, ahol 
a fejlesztés során már megkez-
dődött a közművek kiépítése, 
többek között az utak aszfal-
tozása is, ám járdát csak ak-
kor építenek, ha már minden 
telektulajdonos megkezdte az 
építkezést.  

– Marad munkánk bőven jö-
vőre is – mondta a polgármester. 
–   Többek között pályázaton 
nyertünk útfelújításra pénzt. 
2019-ben 110 millióból végig-
aszfaltozhatjuk a Kuktor közt, 
egy másik pályázat segítségével 
pedig piacfejlesztésbe fogunk. 
Algyő központjában 20 millió 
forintból megkezdjük eg y új 
piac kialakítását, amit később 
bővíteni szeretnénk. 200 mil-
lió TAO-s támogatásból és 120 
milliós önerőből pedig sátras 
műjég pá lyát a la k ítunk k i a 
Tisza Volán Jégkorong Szak-
osztályával közösen. A nyolc 
hónapos üzemidőre tervezett 
pályát a helyi lakosok is igénybe 
vehetik majd.

A település vezetői most óvoda 
és bölcsődeépítésben is gondol-
kodnak. A lakosság bővülésével 
ugyanis az apróságok is egyre 
többen vannak. 

– Hogy melyik lesz meg ha-
marabb, azt az dönti el, hogy 
mire írnak majd ki pályázatot, 
de ha kell, akár sajáterőből is 
építkezünk. Amikor 2014-ben 
polgármester lettem 173 óvodás 
volt a településen, most 225 van. 
Nem várhatunk sokáig! – zárta a 
beszélgetést Molnár Áron.

FEJLŐDŐ TELEPÜLÉS
ládé Műhely, mely iránt a helyiek 
igen nagy érdeklődést mutatnak. 
Továbbá belekezdtünk a régen 
várt útfelújításba is. Siker, hogy 
a Délnyugat lakópark telkeinek 
közel 90%-a értékesítésre került, 
gombamód nőnek a családi házak 
kertvárosias környezetben.

Milyen tervekkel, elképzelé-
sekkel vágnak neki 2019-nek?

Folytat juk az út felújítást , to-
vábbá egy zebrát is kihelyezünk a 

településen. Több utcában is neki-
kezdünk a járdák felújításnak is. 
Urnafallal és padokkal bővít jük 
az újszentiváni temetőt. 2019-ben 
befejezzük a munkásszállót. Meg-
kezdődnek az építkezések a Major 
lakóparkban , mely a te lepülés 
Szegedhez közeli oldalán kerül ki-
alakításra. Csupán néhány telek 
maradt már, ami még nem talált 
gazdát magának, de valószínűleg 
azok is hamar elkelnek.

Közlekedés

Amennyiben reggelre autón-
kat hó, és jég lepi el, első a ta-
karítás. Az ablakokról teljesen 
kaparjuk le a havat és a jeget, 
tisztítsuk meg a lámpákat, az 
irányjelzőket, a rendszámot, a 
tükröket, az ablaktörlő lapátokat. 
Utóbbiakkal ügyeljünk, mert ha 
odafagytak a szélvédőhöz, a gu-
mi egy óvatlan mozdulattól le is 
szakadhat. Az esetleg befagyott 
zárat feloldó sprayt soha ne az 
autóban tartsuk! Tüntessük el a 
havat a tetőről, a motorházról és a 

Előbb-utóbb ránk köszönt a havas, jeges, igazi téli 
idő. Sokan ilyenkor leteszik autójukat, de még többen 
maradnak a gépkocsinál. Azonban a megváltozott 
körülményekre, útviszonyokra fel kell készülni.

LESZ TÉL, ÉRDEMES

RÁ FELKÉSZÜLNI
csomagtartóról is, mert egyrészt 
a menetszél mögöttünk közleke-
dőre hordhatja a havat, másrészt 
fékezéskor a tetőről a szélvédőre 
csúszhat belőle, ami korlátozza 
a látóterünket. Kellemetlen per-
ceket okozhat a belülről képződő 
pára is, amíg ez el nem tűnik, ne 
induljunk útnak. 

A szakemberek általánosság-
ban azt javasolják, hogy kerüljük 
a hirtelen kormánymozdulatokat, 
az erős gázadást vagy fékezést, 
kanyarokban a szokásosnál job-

ban csökkentsük a sebességet.  
A megcsúszott autó fölötti uralom 
visszaszerzése nem könnyű fel-
adat, ilyenkor a kapkodás segít 
legkevésbé. Vannak már speciális 
tanpályák, ahol begyakorolha-
tók a szükséges mozdulatok. 
Folyamatosan figyeljük az út-
burkolatot, bármilyen színvál-
tozás veszélyt jelezhet. Óvatosan 
teszteljük az autó tapadását, és 
mindig tartsunk a megszokottnál 

akár három-négyszer nagyobb 
követési távolságot. 

Hazánkban ritkán van szükség 
hóláncra. Amennyiben viszont 
külföldre indulunk, ne felejtsünk 
el tájékozódni az ottani szabá-
lyokról, mert a hólánc hiánya né-
hol komoly büntetéshez vezethet. 
Saját biztonságunk érdekében se 
induljunk el hegyvidékre hólánc 
nélkül, vagy úgy, hogy fogalmunk 
sincs, miként kell azt fölszerelni.
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Szabadidő

A közel százéves épület re-
konstr ukciós munkálataihoz 
az engedélyeket már korábban 
beszerezte a filmszínházat üze-
meltető Szegedi Rendezvény- és 
Médiaközpont Nkft. A kivitelezési 
pályázatra nyolc cég jelentkezett, 
közülük a nyertes cég szakembe-
rei vehetik majd birtokba január 
első napjaiban a munkaterületet, 
hat hónapjuk lesz a felújítás el-
végzésére.

A patinás szegedi mozi szinte 
teljes körű rekonstrukción esik 
át. Megújul a Szeged Oscar-díjas 
szülöttéről elnevezett Zsigmond 
Vilmos terem, ahol kicserélik a 
mozivásznat, a hangrendszert és 
a székeket, megújul a több mint 
ötszáz nézőt befogadó terem fa-
burkolata, akadálymentesítenek 
is és átjárhatóvá teszik az épület 
összes terét. A tervek szerint a pin-
cében interaktív mozis kiállító- és 
játszóteret is kialakítanak.  Kor-
szerűsítik a fűtési, a szellőző- és a 
világítási rendszert is, kicserélik a 

FÉL ÉV ALATT TELJESEN 
MEGFIATALODIK SZEGED  

UNIÓS PÁLYÁZATBÓL 
ÚJUL MEG 

A mozi felújítására két uniós 

pályázat segítségével fél év 

alatt több mint nyolcszáz 

millió forintot költenek. 

Jövőre ünnepli százéves születésnapját Szeged patinás filmszínháza, a Belvárosi 
Mozi. Nem mindennapi születési ajándékot kap az intézmény és a mozibarátok: 
több mint nyolcszázmillió forintból a pincétől a padlásig minden megújul. 
A munkákat január első napjaiban kezdik és június végére már be is fejezik.

SZÁZÉVES MOZIJA

nyílászárókat és lefestik az épület 
homlokzatát. 

A felújítás első és utolsó hónap-
jában teljesen bezár a filmszín-
ház, a közbeeső négy hónapban 
a Zsigmond Vilmos termet és a 
kávázót kell nélkülözniük a láto-
gatóknak és zárva lesz a 105 férő-
helyes Balázs Béla terem is. Az 51 
férőhelyes Csőke József teremben 
viszont a felújítás jelentős rész-
ében is lesznek majd vetítések.

– A jövőre má r ha r madi k 
a l k a lom ma l meg rendezésre 
kerülő Zsigmond Vilmos Film-
fesztivált is megtartjuk május 

végén, iga z más helyszínen.  
A mostani elképzeléseink szerint 
a fesztiválnak jövőre az újszege-
di Délvidék Ház adhat otthont 
– mondta el Jávorszky Iván, a 
filmszínházat üzemeltető Szegedi 
Rendezvény- és Médiaközpont 
Nkft. igazgatója.

Ideiglenesen ugyancsak Újsze-
gedre költözik át a Metropolitan 
Opera Live in HD elnevezésű nem-
zetközi közvetítési sorozat jövőre 
áthúzódó öt előadása, valamint 
átmenetileg a Délvidék Ház ad 
majd otthont az egyetemi és nyug-
díjas filmklubok vetítéseinek is. 

A Széchenyi téri óriáskerék 
mellett az idei karácsonyi ün-
nepi hetek másik nagy meglepe-
tése az a harminc méter hosszú 
és tizenöt méter széles korcso-
lyapálya volt , amelyet a Dóm 

Január végéig használhatják csoportosan ingyen a 
szgedi óvodások és iskolások a Dóm téri műjégpályát. 
A város az idén először állított fel ilyen nagyméretű, 
valódi jéggel üzemelő korcsolyapályát a Dóm téren, 
ami hamar népszerű lett a fiatalok körében.

téren állítottak fel. Ám míg a 
Szeged Eye az ünnepeket kö-
vetően, január első napjaiban 
elhagyja Szegedet, addig a Dóm 
téri műjégpálya január 27-ig 
várja a korcsolyázni vágyókat.

A KORCSOLYAPÁLYA

JANUÁR VÉGÉIG
MARAD A DÓM TÉREN

A jégpályát – az önkormányzat 
jóvoltából – hét közben reggel 9 és 
délután 2 óra között a szegedi isko-
lások és óvodások előzetes időpont 
egyeztetés alapján, csoportosan és 
tanári kísérettel ingyen vehetik 
igénybe. Ilyenkor a korcsolyabérlés 
is díjmentes.

A 450 négyzetméteres pálya jege 
november vége óta szinte minden 
délelőtt zsúfolásig megtelt, valószí-
nű, hogy a téli szünetet követően is 
ez lesz Szeged egyik leglátogatot-
tabb helye január végéig. 

Aki nem tud, vagy nem akar 
csoportosan korcsolyázni, az 
megteheti délutánonként egye-
dül, igaz, akkor már jegyet is 
kell váltania. Hét közben 15 és 
21, hétvégén 10 és 21 óra között 
a felnőttek 1000, a diákok 800 
forintért csúszkálhatnak, de 
van családi jegy – 2 felnőtt és 
2 gyerek – is összesen 3 ezer fo-
rintért. A helyszínen alkalman-
ként 800 forintért korcsolya is 
bérelhető, szükség esetén még 
élezést is vállalnak. 

ÚJ SZÍNPAD, ÚJ SZERZŐKKEL

A jövő nyári újszegedi műsor egyik különlegessége, hogy még 
sosem játszották ezen a színpadon egyik szerző darabját sem.

KULKA JÁNOS AVATJA FEL

ÚJSZEGEDI SZABADTÉRI SZÍNPADOT
JÖVŐRE A MEGÚJULT

Jövő nyárig teljesen megújul az ezerkétszáz fős újszegedi szabadtéri színpad. 
A megfiatalodott játszóhelyet július 19-én Moliére komédiájával, a Don Juannal 
veszik birtokba a színészek és a nőzők. Az új színpad avatását az ország egyik 
legnépszerűbb színművésze, Kuka János is elvállalta.

A meggyilkolt kormányzót és 
kőszobrát formálja meg Kulka 
János. A szegediek szívének külö-
nösen kedves művész a városban 
töltötte gyermekkorát, és sokan 
emlékeznek rá III. Richárdként 
a 16 évvel ezelőtti Dóm téri elő-
adásból.

Don Juant a Szegeden jól is-
mert színművész, Jakab Tamás 
eleveníti meg. Az elcsábított apá-
cát, Donna Elvirát – aki inkább 
választotta Don Juant férjnek, 
mint a zárdaéletet – Csákányi 
Eszter alakítja. Don Juan apját, 
Don Louis-t a Dóm téren is sok 
szerepben megszeretett Bodrogi 
Gyula alakítja. 

A három estén – július 19-én, 
20-án és 21-én – játszott elő-
adásban olyan jól ismert szege-
di művészekkel is találkozhat a 

közönség, mint a fesztivál Molié-
re-sorozatának korábbi darabja-
iban sikert arató Kancsár József, 
Farkas Andrea, vagy Balog József.

Moliére vígjátékán kívül a li-
getbe két másik saját bemutatóval 
is készül jövő nyárra a Szegedi 
Szabadtéri Játékok.  A Don Ju-
ant egy izgalmas Brecht-musi-
cal, a Koldusopera követi. Bertolt 
Brecht egyik legsikeresebb da-
rabja az eredetileg Londonban 
játszódó Koldusopera, amely a 
maga műfaji játékosságával a 
musicalek előfutára. A darabot 
Bocsárdi László, a színikritikai 

sikereket halmozó sepsiszent-
györgyi színház igazgatója viszi 
színpadra. Bicska Maxival és Poly-
ly Peachummal augusztus 2-án, 
3-án és 4-én találkozhatunk majd 
a ligetben.  A jövő nyári újszegedi 
évadot egy világszerte ismert tör-
ténet koronázza meg, a Hófehérke 
és a hét törpe családi mesebalett. 
Harangozó Gyula koreográfiája és 
Kocsák Tibor zenéje kicsiket és 
nagyokat is elvarázsol. A balett 
nyelvén elmesélt történet augusz-
tus 16. és 19. között négy estén át 
hozza el az újszegedi színpadra 
a Disney-mese báját. 

Fotó: InterCom
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