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Interjú

HÉTSZÁZ MILLIÓ FORINTBÓL

TELJESEN MEGÚJULNAK A SZEGEDI

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
A térségben közel kétszáztízezer embernek nyújt különféle szociális és köznevelési
szolgáltatást a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás. Az ország egyik legnagyobb –
tizenöt települést tömörítő – társulása folyamatosan sikeresen pályázik az európai
uniós forrásokra: az elmúlt években több milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett
rajtuk keresztül a kistérségbe. Ebből tucatnyi település szociális intézményeit sikerült
felújítani. 2019-ben újabb fejlesztésekkel folytatódik a sikerszéria.
Szeged 300 éve nyerte vissza a szabad királyi városi
rangját és a jelenleg is használt címerét.

SZEGED
300
– SZABADON SZERETJÜK!
Idén 300 éve, hogy Szeged visszanyerte a szabad királyi városi rangját, és ebben a három
évszázadban többször összefogtak már a szegediek, hogy megvédjék ezt a nehezen
elnyert szabadságot és büszke városukat.
III. Károly 1719. május 21-én
Szegedet a szabad királyi városok sorába emelte, és olyan
k iváltságok kal ruházta fel a
polgárait, ak ik ezér t méltán
tekintették a város új alapítójának. A Laxenburgban kiadott
kiváltságlevéllel Szeged városa
visszanyerte a középkorban már
megszerzett, a hódoltság idején

elvesztett kiváltságait, amelyekkel a király kiemelte a körülötte
lévő feudális világból, attól eltérő
jogrendszerben élhettek a város
lakói. A könyv formátumú díszes
privilégium levélben sorolják fel
a város mindazon jogait, kiváltságait és mentességeit, amelyek
együttesen a polgári szabadságot
képezték, hogy azokkal „szaba-

don éljenek, élhessenek” a szegediek. Ebben sok minden – például
a bormérés, serfőzés és legeltetés
joga – mellett az áll, hogy a kisebb
tizednek, valamint a kilencednek, vagy e helyett más valamely
szolgálatnak megadására a szegedi polgárok senki által, semmi
módon se kényszeríttethessenek.

Folytatás a 2. oldalon

– Az idén több, mint 5 milliárd
forintból gazdálkodhatunk, ez az
összeg az állami normatíva mellett
a települések hozzájárulásából és
saját bevételből tevődik össze –
mondta el Csúcs Áron, aki március
eleje óta vezeti a társulás munkaszervezetét, majd hozzátette: a
büdzséről mindig a polgármesterek 15 fős tanácsa dönt, de évrőlévre minden település vezetőjével
egyeztetik a költségvetést, hiszen
az ő érdekeinek kiszolgálására jöttek létre, őket képviselik.


Folytatás az 3. oldalon

Fejlesztések a Kistérségben

SZIGETIEKNEK ADNAK

BIZTOS MEGÉLHETÉST

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK

Jól működnek a pár éve önerőből alakult és pályázati forrásból támogatott tiszaszigeti szociális szövetkezetek.
A négy cég több mint húsz helybeli családnak nyújt
biztos megélhetést.

Nég y szociális szövetkezet
alakult bő három éve, melyek
tiszaszigeti önkormányzati tagsággal rendelkeznek. - A szociális
szövetkezet alapításakor céljaink
között szerepelt a Tiszaszigeten élő közfoglalkoztatottak
és á lláskeresők v isszavezetése a nyílt munkaerő-piacra.
Folytatás a 4. oldalon

Fejlesztések a Kistérségben

Szociális ellátás

BOTKA LÁSZLÓ: A NYUGDÍJASOK EGY FALU, AMELY AZT ÜZENI: ÉLNI SZERETNE!

ÉS GYERMEKES CSALÁDOK

TÁMOGATÁSÁVAL BŐVÜL A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KÖRE

Szeged gazdasága dinamikusan fejlődik. Ennek köszönhetően két új támogatást
vezet be az önkormányzat:
10 ezer forintot kap minden szegedi nyugdíjas és
ugyanekkora összeggel segítik minden általános iskoláskorú gyermek tanévkezdését – ezt Botka László
polgármester jelentette be
a megszépült újszegedi ligetben tartott majálison.


Folytatás a 3. oldalon

KÜBEKHÁZÁN A GYEREKEKKEL EGYÜTT ÉPÍTI

AZ ÖNKORMÁNYZAT A JÖVŐ JÁTSZÓTERÉT

Április elején meglepő módon „helyi népszavazást” írt ki Kübekháza Önkormányzata a
falu óvodás és általános iskolás gyermekei körében. A falu játszóterét 2006-ban újították fel, azóta elszaladt felette az idő, több fajátékot ki kellett időközben emelniük. Az
önkormányzat most saját anyagi forrásából tervezi megújítani játszóparkját, amelyhez
a legérintettebbek, a gyerekek véleményét kérték ki a közelmúltban. Molnár Róbert
polgármesterrel beszélgettünk.
Ilyen jól működik önöknél a
demokrácia?
Törekszünk arra, hogy a lakóinkat minden lényeges, őket
személyesen érintő kérdésről
köz vet lenü l t ájékoz t a ssu k ,
munkánkba ak it csak lehet,
bevonjunk, és egy-egy sarkalatos kérdésnél a falu véleményét
is kikérjük.

Adott esetben arról is, hogy
milyen legyen a játszóterük.
Igen, adott esetben arról is.
Amikor tizenhárom év vel ezelőtt elhatároztuk, hogy a régi
helyet új játszóteret építünk,
akkor is megkérdeztük az akkori gyerekeket, a döntésnél pedig éppúgy figyelembe vettük a
véleményüket, mint most is. Én

abban hiszek, hogy a gyermekeinket már kisiskolás korukban is az életre kell nevelnünk,
meg kell értetnünk velük, hogy
felelősek hamarosan nem csak
a családjukért lesznek, hanem
a társadalomért, és azért a környezetért is, amelyben élnek,
mozognak.

Folytatás a 5. oldalon
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SZEGED
300
– SZABADON SZERETJÜK!


Folytatás az 1. oldalról
Szeged lakói élhetnek a bíró
és a tizenkét tanácsnok szabad
megválasztásának jogával is. Szó
szerinti idézet az oklevélből: „s
minthogy a polgári kereskedés,
kiváltképen az italmérés és húsárulás, vagy bármi másféle néven
nevezhető üzlet, mind a falakon
belül, mind pedig a Palánkban,
(mely szintén a város területébe tartozik) egyedül a várost és
senkit mást nem illet; ennélfogva
senkinek, annál kevésbé egyházi

rendűnek s ha csak régtől fogva
erre nem kiváltságolt, sem vármegyének, nemesnek, kamarai
egyénnek, katonának – hacsak
a polgári jogot a szokott módon
meg nem szerzette légyen – ilyetén kereskedést nyílván vagy alattomban, közvetlen vagy közvetve
gyakorolni, vidéki borokat mérés
végett a tanácsnál előlegesen teendő bejelentés nélkül behozni
szabad nem lészen.”
1719 után a város hatósága
kiterjedt a Palánkra is, a várra

természetesen nem. A várparancsnok nem szólhatott bele
a város üg yeibe. Szeged a kapott kiváltságok nyomán a vidékének is gazdasági központja
lett, lakóit kivették a jobbágyi
sorból, a k isebb regálék és a
feudális adórendszer eltörlése
pedig fejlődést hozott a város
és lakói számára.
(A 300 éves évfordulóval kapcsolatos programokról a szeged.
hu portálon naprakész információkat olvashatnak!)

SZEGED CÍMERE

A VÁROS FEJLŐDÉSÉNEK

VEZÉRFONALÁT MUTATJA

Szeged már az államalapítás korában fontos település volt. Szeged címere a város
fejlődésének vezérfonalát mutatja.
Szeged címere függőleges, szimmetrikus tárcsapajzs. Jobb felén
kék mezőben a Tiszát és a Marost
jelképező két ezüstsáv fut le. Bal
oldalon aranymezőben kiterjesztett
szárnyú, stilizált, felezett sas fekete
színben, karmai között aranyozott
jogarral.
A pajzs felső élén zárt rostélyú,
szembe néző, ezüst harci sisak található, nyakában aranyszalagon

aranymedalion. A sisakon nyitott, ötágú (három levél között két gyöngy)
rubinokkal és zafírokkal díszített,
arany leveleskorona van, a sisakdísz
zöld talajon álló, jobbra lépő ezüst
bárány.
A foszlányok: jobbról vörös és
ezüst, balról kék és arany.
A város kiváltságlevelében megfogalmazzák címerének leírását is:
„álló, hasított katonai pajzs, jobb
felén két folyó – a Tiszát és a Marost
jelképezve – kék mezőben fut és
folyik alá, a pajzs bal oldalán felezett sas kiterjesztett szárnnyal,
lába karmával aranyos jogart tartva
ezüst mezőben, természethűen lefestve látható ... a pajzson épp csak
ráhelyezett rostélyos vagy nyitott
katonai sisak van királyi diadémmal

és egy, a korong felett álló ezüstbárányt díszként elővezetve... a sisak
csúcsáról innen (jobbról) ezüst és
vörös, onnan (balról) pedig arany
és kék foszlányokkal vagy szalagokkal” ékesített. Az eltérés a bal
mező esetében szembeötlő, hogy ez
mikor következett be, nincs adatunk
rá, de az 1993-ban kiadott „Szeged
város jelképeiről” szóló közgyűlési
rendeletben már úgy szerepel.

Szeged címere is, miként minden
jól megfogalmazott szimbólum, a
város fejlődésének vezérfonalát
mutatja – írta Szegfű László, a történettudományok kandidátusa,
főiskolai tanár. A ma használatos
címer töredékes prototípusát egy
1704-ben állítólag a Tiszából kihalászott, megrongált pecsétnyomón
láthatjuk „Sigillum Regiae [Civitatis
Se]gediensis * A. 1200 *” körirattal. A
pecsét nyilvánvalóan hamisítvány,
amit a hajdani szabad királyi városi
jogállás visszaszerzését célzó bizonyítéknak szántak. Szeged már az
államalapítás korában fontos település volt, mint az Erdélyből leúsztatott
királyi só tárolásának és elosztásának központja, tehát királyi népek
lakták, akik a ius nullius (ami senkié,

az a királyé) jogelve alapján az egész
Duna-Tisza közi homokhátságon
(sabulum) szabadon legeltethettek. A kunok betelepítésével ez a
kiváltságos helyzet erősen csorbult,
ám mindkét folyómentére áhítozó
szegediek szemében célszerűnek
tűnt szimbolikusan – a két folyót
jelképező két haránt ezüst pólyával
– kifejezni igényüket e területekre.
Az első ismert városi nagypecsétjén (1474) Zsigmond pénzeinek sasos
veretképe szerepel, és körirata „Szeged város pecsétje a sassal” (cum
Aquilla).
A legelővesztést kivédendő,
Szeged városa Mátyás királlyal, II.
Ulászlóval és másokkal többször
is írásba foglalva megerősíttette
legeltetési jogait.
Végül 1498 pünkösdjén II. Ulászló
a hőn áhított szabad királyi városi
rangra emelte Szegedet. Címeréül
valószínűleg elismerte hallgatólagosan az említett nagypecséten
megjelenített sast. (Nem lehetett ez
tőle idegen, hiszen az ő címerének is
domináns eleme a sas). A 17. század
közepén a nádor bérleti díjat követelt a kun puszták használatáért. És
ismét felmerült az eladományozások lehetősége. (1702-ben, amikor
az uralkodó elzálogosította a kun
pusztákat a Német Lovagrendnek)
A Tiszai Militia Szegeden és Szabadkán állomásozó tisztjei, akik
maguk is bekapcsolódtak a ridegmarha-tartásba s az akkor Szegedre
települt csanádi püspök is ki kívánta
terjeszteni joghatóságát a városra.
Ezért került – a korai városcímereknél szokatlanul – harci sisak a
címerpajzs fölé, annak kivédésére,
hogy a város katonai „megszállása”
állandósuljon, és sisakdíszül a szabad papválasztás jogát is jelképező,
„Isten Báránya” (agnus Dei) a püspöki jogigények ellen.

Szeged
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Szociális ellátás

BOTKA LÁSZLÓ: A NYUGDÍJASOK

ÉS GYERMEKES CSALÁDOK

TÁMOGATÁSÁVAL BŐVÜL A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KÖRE


Idén is virágba borulnak

Szeged közterei
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. rövidesen
megkezdi a szegedi köztereken
a virágtelepítéseket. Néhány új
fajtával is találkozhatunk majd,
ha a Széchenyi téren sétálunk.
Tavaly ősszel összesen 35420
darab virághagymát ültettek el
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai
Szeged közterein. Ezek többsége
(33420 db) tulipán, de kétezer
jácint, g yöng yike, krókusz és
nárcisz hagyma is a földekbe került. Kétnyári virágokból 68850

darabot ültettek, ebből legtöbb
az árvácska, de nefelejcs, százszorszép is került az ágyásokban
tavaly ősszel. Újításként több
színben kipróbálták a kétnyári virágágyakban az Erysimum
allionii (Sárga viola) fajtákat,
melyek már az ősz folyamán is
virágoztak.
Májusban kezdik kihelyezni a
muskátlikat. Az oszlopokra: 710
darab cserepes muskátli kerül,
ebből a Belvárosi hídra 312 darabot helyeznek el. A Városháza erkélyeit 34 db balkonládás

muskátli díszíti majd. Ezen kívül
18 virágoszlop kerül ki a város
közterületeire.
Közel hetvenezer darab egynyári növényt ültetnek ki, ebből
Széchenyi térre közel negyvenezer darab kerül. Az idén új egynyári fajtákat is kipróbálnak.
Ezek, az A lternanthera brasiliana, a ‚Madiba’ Heliotropium
arborescens és a Lantana ‚Tropic
Pink Bird’. Kíváncsian várjuk,
hogy a rejtélyes latin nevek milyen v irágkülönlegességeket
takarnak.

Kitekintő

Folytatás a 1. oldalról
A helyi iparűzési adóbevétel
első félévi számai azt mutatják,
jól teljesít a szegedi gazdaság.
Egymilliárd forinttal több helyi
adóbevétele lesz Szegednek az
idei évre tervezett 15 milliárd forinthoz képest, miközben a lakosság továbbra sem fizet semmilyen
helyi adót.
Az elmúlt években Szeged volt
a legdinamikusabban fejlődő
magyar nagyváros. Rengeteg beruházást sikerült megvalósítani,
mert a hazai nagyvárosok közül
Szeged nyerte el a legtöbb fejlesztési forrást, több mint 300 milliárd
forintot az Európai Uniótól.
A városban jelenleg is több
tucat beruházás zajlik: óvodák,
iskolák és egészségügyi intézmények sora újul meg, zajlanak
a városrész-rehabilitációs programok és a zöld felületek is sorra
megfiatalodnak. Egy város nemcsak attól élhető, hogy fejlődik,
hanem attól is, hogy szolidáris,
ezért a szegedi várospolitika másik fontos eleme a szolidaritás.
Ennek jegyében az elmúlt évek-

KORSZERŰSÍTÉS AZ
getelést kapott az épület, kialakítottak benne egy mozgáskorlátozott mellékhelyiséget, megújult
az udvara és látogathatóvá vált
a pincéje. A községben jelenleg
25-30 civil szervezet működik,
amelyek ingyen használhatják a
21. századivá alakított Civil házat.
A Polgármesteri Hivatal 137
millió forintból vált környezetbaráttá és a modern kornak megfelelővé, kívül és belül egyaránt. Az
összeghez 60 millió forint önerőt
kellett tenni, így azonban a pályázat által nem támogatott, de
mindenképpen szükséges munkálatokat is el tudták végeztetni. A

nyílászárók cseréjére, a belső terek
kőzetgyapottal való szigetelésére
is sor került, de a külső, régi jellege megmaradt az épületnek. A
hivatal élhetőbbé, kényelmesebbé
vált, amelyhez színvonalasabb
ügyintézés is társul.
Kakas Béla, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke utóbbi épület
átadásán kiemelte a kölcsönös
és jó kapcsolatot a településsel és
rámutatott arra, hogy az operatív
program keretein belül elnyert
meg yei, 29.9 millió forintos támogatás célja az értékteremtés
volt, amely Algyő községében sikeresnek mondható.

rozzanak, míg a másik feléből
két újabb elemmel erősítsék a
szegedi szociális hálót.
Két fontos, a kormány által
elhanyagolt társadalmi réteget szereznének támogatni: a
nyugdíjasokat és a gyermekeket
nevelő családokat. Ezért bevezetik az időskorúak támogatását.
Az idei évtől kezdve az Idősek
világnapjához, október elsejéhez kötődően mind a 34 ezer
szegedi nyugdíjas alanyi jogon,
kérelem nélkül 10 ezer forintot
kap a várostól.
Szegeden mintegy 11 ezer általános iskoláskorú gyermek él.
Az idei évtől kezdve minden 1–8.
osztályos diák családja szeptember elsejéig 10 ezer forint
beiskolázási támogatást kap
gyermekenként a várostól.
Erre a két támogatási formára összesen 450 millió forintot
fordít a város, és beépül Szeged
önkormányzatának szociális
rendeletébe, a támogatás mértékét pedig minden évben az
aktuális költségvetés határozza
majd meg.

Interjú

HÉTSZÁZ MILLIÓ FORINTBÓL

ENERGETIKA JEGYÉBEN

Egy 200 millió forintos TOPpályázat keretén belül került
sor három igen jelentős épület
felújítására Algyőn. A Területiés Településfejlesztési Operatív
Program pályázatán nyert pénz
adott lehetőséget az Egészségház,
a Civil ház és a Polgármesteri
Hivatal korszerűsítésére. Mivel
a pályázat benyújtása óta nagy
mértékben emelkedtek az építőipari árak, így az önkormányzatnak saját önerővel is hozzá kellett
járulni a munkálatokhoz.
Az Egészségház egy a gyógyszertárat, a felnőtt- és gyermekorvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot és a fogorvosi rendelőt is
magába foglaló épület komplexum, amelynek felújítására 85
millió forint támogatást nyert az
Önkormányzat, a munkálatok
összköltsége azonban 130 millió
forint volt. A korszerűsítés során
fa nyílászárókat építettek be, kőzetgyapottal szigeteltek és egy
speciális szellőztető-rendszert is
kapott az orvosi rendelők közös
váróterme.
A civil szervezetek által használt Civil ház átépítésére pályázaton 20 millió forintot nyert a
település, amelyet ugyanekkora
összeggel kellett kiegészíteni, mire mindent sikerült cserélni vagy
felújítani. Az épületre fordított
összegből a nyílászárók cseréjét,
a fűtés korszerűsítését tudták
megoldani, emellett külső hőszi-

ben önerőből folyamatosan bővült
a szociális ellátórendszer, miközben a kormány teljesen kivonult
a rászor ulók támogatásából.
Szegeden 600 milliós szociális
alapot hozott létre önkormányzat.
Három éve az országban egyedülálló szociális bérlakás-program
indult, eddig 2 milliárd forintból
620 bérlakást újított fel az önkormányzat és adott bérbe a piaci
lakbér töredékéért olyan szegedi
családoknak, kik önerőből nem
tudtak volna otthont teremteni.
Ezt a programot az idén újabb száz
lakás felújításával folytatja a város. Harmadik éve pedig minden
szegedi újszülött családja 25 ezer
forint egyszeri támogatást kap.
A város gazdasági teljesítményének köszönhetően most tovább
bővül a támogatások köre. Botka
László polgármester arra tesz javaslatot a városi közgyűlésnek,
hogy a sikeres szegedi gazdaságból származó egymilliárd forint
többlet adóbevételt osszák két
részre: egyik feléből újabb városi
fejlesztéseket – elsősorban út- és
járdaépítést, javítást – finanszí-

TELJESEN MEGÚJULNAK A SZEGEDI



SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

Folytatás az 1. oldalról
– Ránk fokozottan érvényes a
közmondás: egységben az erő! A
tizenöt település társulása több tízmillió forinttal nagyobb normatív
támogatást kap, mintha külön-külön
végeznénk el ezeket a feladatokat.
Ráadásul hatékonyabb is a rendszer,
mert nincsenek párhuzamosságok,
és az így megtakarított pénzt is a
feladatok ellátására tudjuk fordítani.
Társulás híján sok pályázaton el sem
indulhatnánk, ami komoly forráskiesést jelentene.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás egy évtizede a szociális ellátásban – a családsegítéstől a szociális
étkeztetésen át a házi segítségnyújtásig, a bentlakásos otthonoktól a
hajléktalan ellátásig –, valamint a
köznevelésben, elsősorban az óvodai
ellátásban vállal tevékeny szerepet,
működteti a rendszert a Szociális
Szolgáltató Központon, az Egyesített
Szociális Intézményen és a társulás
óvodai intézményén keresztül.
– Korábban a kistelepüléseken
jelentős szerepet vállaltunk az oktatás területén is. Az iskolák államosítása, a tankerületek kialakítása
után ma már csak három köznevelési
intézményt: a szatymazi, a deszki és
ferencszállási óvodát működtetjük,

valamint néhány bölcsőde tartozik hozzánk. De a társulás szervezi
és üzemelteti a települések orvosi
ügyeletét is, a rendszert százötvenkétszáz, vállalkozói szerződéssel
dolgozó orvos látja el.
Az elmúlt években a települések
többségében sikerült a szociális ellátást szolgáló épületeket felújítani.
Zsombón például saját ingatlanba
költözhetett a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat,
a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat, Tiszaszigeten
pedig új szociális központot alakítottak ki.
– Terveik szerint a következő
időszakban a szegedi szociális intézményeket szeretnének teljesen
felújítani. A programban a hétéves
uniós ciklus végéig közel egy tucat
ingatlan szerepel, hogy tovább javuljon a nappali ellátás színvonala a
városban. A beruházások a z Európai
Unió támogatásával valósulnak meg.
Az egyik legjelentősebb beruházás már el is kezdődött a Kaszás
utcában, ahol európai uniós támogatásból, nettó 106 millió forintos
költséggel épülhet meg az idősek
klubja.
– Jelenleg az egyik Vám téri ingatlanunk ad otthont a városrészben

élő idősek nappali ellátásának, de
már nagyon leromlott állapotban
van az épület. Nem lett volna értelme felújítani, ezért másik helyet
kerestünk a közelben, és sikerrel
pályáztunk egy teljesen új épület
kivitelezésére – mondta el Csúcs
Áron igazgató.
A Kaszás utcában lévő üres telekre
tervezett modern épület közel 30
idős embernek ad majd napközben
kulturált elhelyezési és étkezési lehetőséget. Az egyszintes, 217 négyzetméteres, akadálymentesített épület
alapkövét április közepén már el is
helyezték, a munkák elkezdődtek,
a tervek szerint az épületnek az év
végéig el is kell készülnie. A beruházás a körzetben élő idős emberek
mindennapjait teszi majd komfortosabbá, kulturáltabbá.
A másik legnagyobb volumenű
beruházás a Kálvária sugárúti idősek
otthona főzőkonyhájának bővítése,
felújítása és modern konyhatechnológiai eszközökkel történő felszerelése lesz a Területfejlesztési Operatív
Program keretében.
Itt a már meglévő 650 adagos főzőkonyhát bővítik 1000 adagosra, hogy
kiváltsák a külső szállítókat. Így a
beruházás megvalósulását követően
az Egyesített Szociális Intézmény

összes nappali ellátóhelyét saját
konyhájukról tudják majd kiszolgálni étellel.
Ahhoz, hogy a nettó 140 millió
forintos beruházáshoz hozzá tudjanak fogni, először pályázat útján
keresnek külső beszállítót, aki a
felújítás idejére vállalja, hogy főz a
szociális intézményeknek, mert a
saját konyhát közel egy évig be kell
zárni a rekonstrukció miatt.
Szegeden összesen hat helyen – az
Alsókikötő soron, a Gáspár Zoltán, a
Kereszttöltés, a Dáni János utcában,
valamint a Kossuth Lajos sugárúton
és a Bölcs utcában – található idősek nappali ellátóhelyén végeznek
hamarosan felújításokat, korszerűsítéseket nettó 280 millió forintból.
Így többek között hőszigetelik az
épületek homlokzatát, kicserélik a
nyílászárókat, felújítják a gépészetet
és az elektromos hálózatot, festenek,
kicserélik a padlóburkolatokat és
akadálymentesítik az épületeket,
de a legtöbb helyen új bútorok vásárlását is tervezik.
– Nettó nyolcvankét millió forint
áll rendelkezésre, hogy a Kálvária
sugárúti felújított épületben kicseréljük a konyhatechnikát és a hat
nappali ellátóhelyre új bútorokat
vásároljunk.

A tervek között szerepel öt
gépjármű beszerzése is. Nettó
harminc millió forintból három
személyautót és két kilencszemélyes kisbuszt szeretnének
vásárolni még ebben az évben.
A társulásnak jelenleg 553 dolgozója, közalkalmazottja van, és
közel 150-200 orvos vesz részt az
ügyeleti munkában.
– Ezért jelentős a bérköltség,
pedig továbbra is sokan csak a
garantált bérminimumot kapják.
Az elmúlt években az intézményeken belül komoly feszültség
alakult ki a szociális szférában

dolgozók között, sőt, adott esetben
egy intézményen belül is, hiszen,
akik egészségügyi vagy pedagógusi besorolásban dolgoznak, magasabb bérben részesülnek, mint
azok, akik a szociális besorolás
alapján kapják meg az illetményüket. A szociális munkások a
rosszabbnál is rosszabb helyzetben vannak, hiszen hosszú évek
óta nem rendezték a munkájukhoz megfelelően az illetményüket.
Pedig azokra, akik nap mint nap
áldozatos munkával segítik a térség elesett lakóit, nem szabadna
sajnálni a béremelést.
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Folytatás a 1. oldalról
E küldetés meg valósításához
fontosnak tartottuk a munkavállalók, az önkormányzat illetve
a térségben található vállalkozásokkal való együttműködést
- magyarázta Ferenczi Ferenc
polgármester. Hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai alapján
elmondható, hogy a különböző
gazdasági irányvonalat megcélzó
szövetkezetek jól működnek és
betöltik a pályázati projektekben
megfogalmazott célokat.
- Korábban az építőiparban
tevékenykedtem, amellett nem

tudtam otthon segíteni a kislányom ellátásában, így jól jött ez
a lehetőség. Amióta megalakult
a szövetkezet, azóta itt dolgozom, nagy segítség, hogy nem
kell utaznom és itt a faluban is
vannak munkahelyek – mesélte
Szűcs Tamás, aki a Vega-Boxes
Csomagoló és Szolgáltató Szociális Szövetkezetnél dolgozik. Az
üvegházi és kertészeti ágazatban
tevékenykedő cégnél Tamás testvérével együtt paprikát válogat.
A vállalkozás több üvegházban
termel fehérpaprikát, pár éve
egy pályázatnak köszönhetően

Gárgyán Antal korábban közfoglalkoztatott volt,
most a Peplár Építőipari Szociális Szövetkezetnél társasházak
építkezésén dolgozik.

beszereztek egy speciális válogató berendezést, munkát teremtve
ezzel a településen. Tamás azt is
elmondta: helyi viszonylatban jól
keresnek, és nem kell messzire
utazniuk azért, hogy dolgozhassanak.
A szociális szövetkezetek a hátrányos helyzetűek, különösen a
közfoglalkoztatásból élők és tartós álláskeresők visszatérését segítik a munkaerő-piacra. – Alulról jövő kezdeményezések voltak
ezek, mi pedig támogattuk, hiszen 28 környékbeli, javarészt
tiszaszigeti családnak nyújtanak

Gojdár Lászlóné rövid ideig munkanélküli volt,
majd jött a lehetőség: a Százlánc Fűszer és Ételízesítő Gyártó
Szociális Szövetkezetnél paprika „csipedéssel”is foglalkozik.

FELÚJÍTOTTÁK

A DÓCI
ORVOSI RENDELŐT

már közvélemény kutatást is tartottak, mit ennének szívesen a
tiszaszigetiek.
A másik két szövetkezet telephelye ugyan nem a településen
van, ám ők is nagyrészt szigetieket alkalmaznak. Gárg yán
Antal munkanélküli volt, most
egy építőipari szociális szövetkezet munkavállalója, minden
nap jönnek érte és viszik az adott
építkezésre. Antal már több falubelit is beszervezett a Peplár
Építőipari Szociális Szövetkezethez, akikkel együtt társasházak
építkezésénél dolgoznak és mivel elégedettek, nem is keresnek
más lehetőséget. Azt mesélte a
munka nem több mint máshol,
közfoglalkoztatottként is ugyanennyit kellett dolgozni, ám itt
tisztes fizetést kap. A negyedik
cég paprika-feldolgozással foglalkozik, szintén hét embernek
biztosít munkalehetőséget. A

Százlánc Fűszer és Ételízesítő
Gyártó Szociális Szövetkezet
élelmiszer feldolgozó iparban
végzi tevékenységét, itt dolgozik
Gojdár Lászlóné Anikó, ahol paprika pl. „csipedést” is végeznek
a munkavállalók. Anikónak felszámolták az előző munkahelyét,
majd egy műtét miatt pár hétig
munkanélküli volt, így jókor jött
neki ez a munka. Bár a cég telephelye Szőregen van, a napi tíz
perces út nem okoz gondot, azt
mondja, jó körülmények vannak
itt, kedvesek a kollégák.
A szövetkezetek OFA által meghirdetett FÓKUSZ programra
beny újtott pályázatai közül
négy részesült támogatásban.
A munkatársak a projekt 54 hónapját követően olyan szakmai
kompetenciákkal fognak rendelkezni, melyek biztosítják a
továbbiakban a szövetkezetek
önálló működését.

Szalma Istvánné 44 év tapasztalatát adja át az
Ószentiván Turisztikai Szociális Szövetkezet által
üzemeltetett konyhán

A Ter ület- és Településfejlesz t ési O per at í v P r og r a m
(T OP) t á mo g a t á s á n a k k ö szön hetően új kör szer ű létesítményben kezdheti meg
mu n k áját a dó ci s z o ci á l i s
gondozó, a családsegítő és a
tanyagondnok is.
Az orvosi rendelő korábban
szolgálati lakásként működő
részét siker ült a TOP Szociá l is a lapszolgá ltatások fejlesz t ése cí mű pá l y á zat na k

Fejlesztések Szegeden

célja, hogy 21. századi körülményeket teremtsen a dolgozóknak
és a betegeknek – mondta el Solymos László.
Az alpolgármester kiemelte,
közel 2 milliárd forint jut egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére. Közülük már
korábban elkészült Újszegeden a
Korondi utcai rendelő, Tarjánban
a Budapesti körúti intézmény, és
felépült Dorozsmán az új egészségház. A közelmúltban pedig
megkezdődött a munka az Északi
városrészben, a Gáspár Zoltán
utcai rendelőben is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT A JÖVŐ JÁTSZÓTERÉT

Folytatás a 1. oldalról
Bár úg y tűnik számomra,
hog y a hatalom nem igazán
szereti a gondol kodó, tevékeny embert, de tudnunk kell:
csak úg y leszünk prosperáló
ország, ha kiművelt emberfők
sokasága ker ül k i az iskolapadokból, akiknek nem csak
tudást tömködünk a fejükbe
– bár az sem lenne hátrány -,
hanem megtanítjuk őket a kritikus gondolkodásra, a tudatos
élettervezésre, bátorítjuk őket
arra, hog y leg yenek álmaik,
amelyekér t készek tenni, és
akár áldozatot is hozni.
Hog y kel l el képzel n i eg y
ilyen gyermek-népszavazást?
A z ön kor má ny zat u n k részéről a népszavazást Kucsera Ist vánné alpolgármester,
a játszótér projektet Hegedűs
Zoltá n képv iselőn k koordinálja. A kérdőíveket megszerkesztettük, k inyomtattuk és
a kétszáz g yermek megkapta
borítékban, majd határidőre le
kellett adniuk, amelyet már fel
is dolgoztunk. Hegedűs képviselő volt a testületi előterjesztő,
már a játékok megrendelése is
megtörtént.
Sok önkormányzat nem foglalkozik ilyen csip-csup ügyekkel, mint megkérdezni például
a gyermekeket.
A falu képét, az itt élők életminőségét szolgá ló ber uházásokkal kapcsolatban kikért
v élemén y t nem ne v e z ném
„csip-csup” üg ynek. A képviselő-testületek jobb esetben
nem mag uk nak építkeznek,
hanem a közösségnek, amelyért felelősséggel tartoznak.

Az, hogy milyen lesz a jövő faluja, országa, az a jelenben dől
el. Olyan, amilyet építünk, és
ahogyan építjük.
Mindenben ilyen konzekvensen képviselik a helyi érdekeket?
Nyitottak vag yunk a lakosság i kezdeményezések felé.
Létesítettünk például eg y emailcímet, ahová a 175 éves
fa lu prog ra mja i hoz vá r u n k
javaslatokat. Többen már jelezték is ötleteiket. Rendszeres
informatív polgármesteri hírlevelünk van, gyakorta lobbizunk
a buszmenetrend és a minőségi
javításért lakóinkkal összefogva, különböző akciókat szervezünk, kora nyártól minden
hétvégén különböző kulturális
programok vannak, amelyeket
a Kübecker Manufakturral, a
köny v tárunk kal és a Mézeska lács Ház civ il szolgá ltató
központunkkal közösen szervezünk. Hál’ Istennek van egy jó
pár civil szerveződésünk, ahol
találkozhatnak, beszélgethetnek, minőségi időt tölthetnek
együtt lakótársaink. Én a szolgáltató önkormányzatiság híve
vagyok, a szolgálatra kötöttek
velünk szerződést a falu lakói,
amelyet képviselő-testületünk
nagyon komolyan vesz.
Minden olyan zöld, rendezett mag uk nál, minden tele
virágokkal. Nem hiába lettek
2018-ban az Év Települése.
Egy falu épp olyan, mint egy
családi ház, sosincs kész. Kübekháza nem egy tökéletes falu,
de szeretjük és készek vagyunk
ér te tenni. A közösségépítés
mellett a környezettudatosság

a másik fontos szempont a számunkra. Létesítettünk tavaly
ősszel egy öko-kispiacot szélerőművel, öntözőrendszerrel,
ezernyi virággal díszítve, hogy
a hely ieket is kapacitáljuk a
környezetük szépítésére, az
ökoszemléletre és arra, hog y
amijük megterem a kertben,
hozzá k k i, illet ve la kóink a
nagy élelmiszerláncokat kikerülve, közvetlenül a termelőtől,
vagy a kereskedőtől vehessék
meg az árukat. Két éve, az azóta
is sikeresen működő Kübecker
Manufaktur megalapítása mellett is az az érv szólt, hog y a
helyi értékeinkre, kincseinkre
hívjuk fel a figyelmet, mert sok
elrejtett g yémánt van erejtve
v idéken, csa k a nag yok na k
nincs képességük, akaratuk
azok kiaknázására.
Mi a kübekházi recept titka?
Nincsenek titkos receptjeink. Tizenhét év vel ezelőtt új
képviselő-testületünk egy romokban lévő falu újjáépítésére
kapott felhatalmazást. Hatalmas munka, de nem volt olyan
nehéz a kezdeti idő mint most.
A baj azzal van, hog y semmi
tiszteletet, eg y üttérzést nem
látok a hatalom embereiben a
kicsik, az elesettek iránt. Leg yenek azok szegények, kórházban fekvő betegek, vagy a
kis falvakban élők. Persze, a
városokban sem könny ű, de
ott talán nem annyira feltűnő,
hog y mek kora is a baj. Ez a
hozzáállás mérgezi a társadalmunkat, tönkre teszi az emberi
kapcsolatainkat. Egy jogállamban a kormány zati hatalom
nem lehet személy válogató. A

HATÁRON ÁTNYÚLÓ
TERMÉSZETVÉDELEM

Egy korábban tűzoltószertárnak használt épületet újíttatott fel a szegedi önkormányzat, hogy a jövőben
huszonegyedik századi környezetben fogadhassák a védőnők a tápéi babákat és mamákat. A harmincöt millió
forintos költséggel kialakított új védői szolgálatot március végén lakhatták be az érintettek.
alkalmas lett a védőnői ellátás
céljaira. A bejáratnál egy üvegezett szélfogót alakítottak ki,
ahol az anyukák a babakocsikat
hagyhatják. Onnan vihetik be a
gyerekeket az akadálymentesített
váróba, a rendelőbe és a mellékhelyiségbe. A védőnőknek pedig
külön irodát is létesítettek. Az
épületet teljesen közművesítették,
kívülről hőszigetelték, és kicserélték a tetőcserepeket, valamint
a nyílászárókat is.
– A tápéi beruházás is része
a Szegeden zajló egészségügyi
fejlesztési programnak, aminek

köszönhetően átalak ítani. A
munkálatok befejeződtek, íg y
új helyen várhatja üg y feleit
a szociális gondozó, családs e g ít ő é s a t a n y a gond nok
is. Várhatóan a húsvéti ünnepeket követően a ber endezések is megérkeznek és
végre kulturált környezetben
fogadhatják a munkatársak a
hozzájuk érkezőket. Az ünnepélyes átadóra heteken belül
sor ker ül.

EGY FALU, AMELY AZT ÜZENI: ÉLNI SZERETNE!
KÜBEKHÁZÁN A GYEREKEKKEL EGYÜTT ÉPÍTI

közjóért és a társadalmi békéért kellene hogy munkálkodjon,
főleg, ha még kereszténynek is
vallja magát. Meggyőződésem,
hog y nehéz idők elé nézünk.
Akkor lesz társadalmi felívelés
országunkban, ha megértjük,

hog y mindanny ian felelősek
vagyunk a hazánkért, a kisközösségeinkért. Ha ezekre nem
kerül sor, el fogunk sorvadni.
Ma nyilvánvaló a jogrendtiprás,
pedig minden embert egyenlő
jogok kell hogy megillessenek.

A fejlesztések Tápén sem állnak meg, tudtuk meg a körzet
önkormányzati képviselőjétől,
Szécsényi Rózsától.
– Folytatjuk a gyermekes családok számára fontos intézmények felújítását a városrészben.
Már megkezdődtek a munkák
Tápé két óvodájában, és még az
idén 300 millió forintból teljesen
megújulhat a Bálint Sándor Általános Iskola épülete is, mert azt
szeretnénk, ha minél több fiatal
pár költözne ide, és gyermekeiket
biztonságban nevelhetnék – tette
hozzá a képviselőnő.

Fontos állomásához érkezett
el a „Rehab NatCult Heritage –
Természeti és kulturális értékek
megőrzése Sándorfalván és Törökbecsén” című Európai Uniós
pályázat: a Pallavicini Kastély
Dísztermében bemutatták a projekt jelenlegi állapota és azt elkövetkező időszakban mi mindent
kell megvalósítani Sándorfalván
és szerbiai testvérvárosában, Törökbecsén. Molnár Szabolcs, a
Paradigma Ariadné tervezőiroda
mérnök munkatársa egy látványos diasorozaton megmutatta
a Sándorfalva külterületén megépülő bivalyrezervátum tervdokumentációját. Erről még nem
nagyon lehetett eddig hallani: a
pályázat része egy GPS-alapon
működő okostelefonos alkalma-

zás fejlesztése is, amely a felhasználókat körbevezeti Sándorfalva
helyi nevezetességein.
Szintén ezen a projektbemutatón lehetett először hallani Sándorfalva marketingkoncepciójáról, amelynek célja a település és
annak attrakcióinak hosszú távú
népszerűsítése – ezt Tóth Nóra
ismertette röviden.

Bemutatkoztak a törökbecsei fejlesztések is: Báló Tibor
tanácsnok vezetésével Sándorfalva legfrissebb testvérvárosa
is számadást adott arról, hol és
hogyan tartanak a terveik megvalósításában
A pályázat megvalósítása tavaly
április 1-jén kezdődött és tervezetten
jövőre, 2020. március 31-én ér véget.

Báló Tibor törökbecsei tanácsnok, Tóth Anna
marketingszakértő és Molnár Szabolcs,
a Paradigma Ariadné tervezőiroda mérnök munkatársa

Adott esetben – hogy visszatérjek a játszótér projektünkhöz
– miért ne kérdezhetnénk meg
erről a kicsiket? Ők a jövő Magyarországa. Mi pedig egy kis
falu vagyunk, amely azt üzeni:
élni szeretne!

Fejlesztések Szegeden

NEM LESZ SZÚNYOGINVÁZIÓ

TÁPÉN, BEFEDIK A FŐCSATORNÁT
Fontos célkitűzése volt a szegedi önkormányzatnak az állami tulajdonú Tápéifőcsatorna Muskátli utca – Rév utca közötti szakaszának zárttá tétele. A tervből
most valóság lesz.

Pályázat

KORSZERŰEN FELÚJÍTOTT VOLT
TŰZOLTÓSZERTÁRBAN KAPOTT
HELYET A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
sából, összesen 35 millió forintból
valósulhatott meg.
Baloghné Fűrész Veronika
vezetővédőnő az átadást követően elmondta, a tanácsadásra
vagy szűrésre érkező családokat
a jövőben korszerű, 21. századi
körülmények között tudják ellátni. Megszűnt az a korábbi állapot, amikor a szűrésre érkező
egészséges apróságoknak egy
váróban kellett várakozniuk a
beteg gyerekekkel.
A teljesen felújított épület
megközelítés és akadálymentesítés szempontjából is kiválóan

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Fejlesztések a Kistérségben
biztos megélhetést. A dolgozók
társadalmi szempontokat is szem
előtt tartó vállalkozások tagjaivá váltak, az ott megvalósuló
közösségi tevékenységek révén
pedig erősödik a település iránti
elköteleződésük, közösségi érzésük – részletezte a polgármester.
A z Ószentiván Turisztikai
Szociális Szövetkezet három fő
tevékenységi kört célzott meg:
közösségi szálláshely működtetését, épületek takarítását és
a közétkeztetést. Az iskolai étkeztetést szeptembertől vette át
a szövetkezet, a konyhát Szalma
Istvánné vezeti, ő tanítja be a
szövetkezet munkavállalóit. Szalmáné Icu 44 évig dolgozott szakácsként, konyhavezető is volt,
így nagy rutinja van az előkészítésben, főzésben, tálalásban. A
konyhán dolgozók közös ötletét
is támogatta: egészségesebb és
változatosabb menüt főznek, sőt

Kitekintő

Korábban a városrészben működő két védőnő is a háziorvosi
rendelő épületében dolgozott
szűkös kör ülmények között.
Tápén 300-400 három évesnél
fiatalabb gyereket nevelnek az itt
élő családok, ezért komoly igény
mutatkozott arra, hogy a védőnői szolgálat önálló épületben,
korszerű körülmények között
működjön a jövőben.
A tavaly ősszel kezdődött és
március végére elkészült beruházás közel 26 millió forintos
Európai Uniós támogatásból és a
város 9 millió forintos saját forrá-
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A főcsatorna érintett szakasza
eddig nyílt szelvényű csapadékvíz
elvezető csatornaként üzemelt,
amely nagymértékben feliszapolódott, náddal sűrűn benőtt, a
gyakori bűzhatások és a nyaranta
jelentkező szúnyoginvázió miatt
rendszeresek a lakossági panaszok. Évek óta számos lakossági
jelzést kapott Szécsényi Rózsa, a
városrész egyéni önkormányzati
képviselője a csatorna állapota
miatt, ezért a város annak ellenére

kezdte el a beruházást, hogy nem
önkormányzati tulajdonú területről van szó.
A Tápéi-főcsatorna elsődleges
célja a bel-, illetve külterületen
keletkező vizek befogadása és
elvezetése. A főcsatornában ös�szegyülekező vizek lefolyása elsődlegesen a Tápéi szivattyútelep
irányába történik. Az üzemelés
akadálytalan biztosítása és a nagyobb vízmennyiségek megfelelő
levezetése érdekében 80 cm vas-

beton cső épült ki mintegy 635
fm hosszon. A talajvíz viszonyok
jelenlegi helyzetének megtartása
érdekében 2 db 150-es dréncsövet
is lefektettek. A főcsatorna jelenlegi szelvényét teljes mértékben
feltöltötték, majd füvesítették,
rendezett zöldfelületet biztosítva
így a környéken élők számára.
A beruházás megvalósításához az önkormányzat 200 millió
forintot biztosított. A város által
adott forráson felül felmerülő
összes költséget a Szegedi Csatornamű Társulat finanszírozta,
ami közel 100 millió forint. A város
és a Szegedi Csatornamű Társulat
Együttműködési megállapodást
kötött a beruházás megvalósítására. A beruházás költsége 299,59
millió forint volt. Az idegen tulajdonon végzett beruházási eszközök az ATIVIZIG kezelésébe
kerülnek. A kivitelezést követően
a csatorna vagyonkezelését és
üzemeltetését továbbiakban is
az ATIVIZIG végzi. A kivitelezés
során szükségessé vált a nyílt
szelvény zárttá alakításához a
hiányzó föld pótlása (közel 14.000
m3). Ezért az Etelka soron építendő új versenyuszoda kivitelezése
során kikerülő földet használták
fel erre a célra.
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PÁLYÁZAT, MELY

ÖSSZEFOGJA A

egymásnak a kübekháziak

KÖZÖSSÉGET

Piros szalaggal átkötött, fákra aggatott versekkel lepték meg egymást idén a
kübekháziak a költészet napján.
– Az ötlet nagy tetszést aratott,
mintegy félszáz verset nyomtattunk ki. A piros szalaggal átkötött
papírtekercseket faluszerte fákra,
oszlopokra aggattuk fel, padokon,
köztereken helyeztük el. Az ötletről könyvtáros berkekben olvastam, és rögtön megtetszett, így
adaptáltam Kübekházára. Azért is
tartottam jó kezdeményezésnek,
mert nemcsak kultúra-közvetítő,
de közösségépítő hatása is van
– mondta Hiszek Judit. Szerinte
az külön ajándék volt, ha olyan
személy kedvenc versét találta
meg valaki, akit jól ismert.
A beküldött versek széles skálát
öleltek fel Csokonaitól és Radnótitól kezdve József Attilán és Weöres Sándoron át a kortárs magyar
költőkig és svéd gyermekversekig.
Sőt, saját költemények is érkeztek
a falubeliektől a könyvtárba, és

még a határon túlról is küldtek
verset a felhívásra.
Hiszek Judit egyébként rendszeresen szervez olyan rendhagyó köny vtári foglalkozásokat
gyerekeknek, ahol egy témához
kapcsolódva verseket is mondanak. – Abban hiszek, hogy az a
gyerek, aki szereti a könyveket,
az olvasást, az gondolkodó és
olvasó felnőtté válik – mondta a
kübekházi könyvtárvezető.
Kübekházán a magyar költészet napján minden közterületen
elhelyezett vers gazdára talált.
Hiszek Judit elmondta még lapunknak, készít majd egy kis közvélemény-kutatást, mert szeretné
megtudni, milyen gondolatokat
ébresztettek az emberekben az
ajándékba kapott versek, illetve
arra is kíváncsi, hogyan tetszett
a falu lakóinak az ötlet.

Kitekintő

A POLGÁ R MESTER V ERSE
Molnár Róbert polgármester a legismertebb román költő, Mihai Eminescu Ó, jössz-e már? című
versét küldte be. – Amikor házasulókat adok össze, ezt gyakorta elmondom, mert annyira emberi,
annyira meghitt – indokolta a polgármester, miért ezt a verset választotta.

Kitekintő

sadalmi esélyteremtés kiemelt
figyelmet kell, hogy kapjon mai
társadalmunkban.
2018 márciusában elindult
programsorozat hűen tükrözi
ezt a szándékot. A „Bálint Sándor program a szakrális népi
kultúra ápolásáért” projektben
megvalósultak drámapedagógiai érzékenyítő foglalkozások,
kórus fellépések, orgonakoncertek, könnyű zenei koncertek,
Páduai Szent Antal Kulturális
hét, családi nap, szabadtéri kulturális fesztivál, előadások, beszélgetések, köny vbemutatók,
filmklub, táncbemutatók, Mikulás és karácsonyi rendezvények.
A felsorolás mögött ott állnak
azok a személyek, akik fontos részét képezték ennek a sokszínű

„Mindenki megérdemli,
hogy kapjon egy esélyt, hogy
megismerjék. Ehhez ki kell
kapcsolni az ítélkezés, az
előítélet, a saját értelmezések
védőpajzsát.”
Raphaëlle Giordano

Fejlesztések Szegeden

HATÁROK NÉLKÜL: KERÉKPÁROS ORRSZARVÚ LESZ A KÖVETKEZŐ

PIHENŐ ÉPÜL A BICIKLIÚT MENTÉN LÁTVÁNYOSSÁG A VADASPARKBAN

NAGYMAMÁK, NAGYPAPÁK A VILÁGHÁLÓN
Az alapszintű digitális írástudás megszerzésére hirdettek képzést Röszkén.
A Digitális Jólét Programban kimondottan a 65 év feletti korosztálynak állítottak
össze egy programot, amelyet a képzést vezető mentor segítségével sajátíthattak
el az idősek – a településen huszonnégyen már sikeresen el is végezték a képzést.
kozásokra várták az időseket. A
tanfolyam iránt kimondottan nagy
volt az érdeklődés. Eddig már 24
fő végezte el sikeresen a képzést.
A kiscsoportos foglalkozásokon
kimondottan ennek a korosztálynak összeállított tudásanyagot
ismerhettek meg a résztvevők a
képzést vezető mentor segítségével. Mindenki más motivációval és
más előzetes tudással érkezett,
ezért komoly kihívás volt összeegyeztetni a tanulók elvárásait és
a központilag kiadott tananyagot.
A résztvevők az informatikai
tanfolyam végére megismerkedtek többek között az Interneten
található hasznos tartalmakkal:
például a magyarorszag.hu, a nav.
gov.hu, vagy a roszke.hu oldalak,
valamint a Facebook, az e-mail és

Mondhatná az olvasó, hog y
ismét eg y cikk, mely tele van
száraz és érthetetlen szakszavakkal és kódokkal. Megint egy
leírás, hogy mikor mit újítottak
fel és adtak át, de nincs mögötte
az ember, a közösség és a kivitelezők, akik úgy gondolták, ezért
érdemes dolgozni. És még sem,
mert egy hihetetlen összefogásról szól a beszámoló.
Röszke Önkormányzata, intézményei, civil szervezetei és
lakosai kiálltak a röszkei Páduai
Szent Antal Plébánia által megfogalmazott törekvés mellett,
miszerint az előítéletesség és
a hátrányos megkülönböztetés
elleni többszintű fellépés, ezzel
párhuzamosan hátránykompenzáció meg valósítása, és a tár-

1 évnek. Mindenki segített ahol
tudott, pakolt, tervezett, szervezett vagy sütött és főzött, csak
hog y részese lehessen ennek
a kezdeményezésnek. A pályázatban vállalt kötelezettségek
messze túlmenően teljesít ve
lettek, mert nem csak a programok színességével vonzotta be
az embereket, hanem a közösségek, intézmények és szervezetek összefogásával a röszkei
Páduai Szent A ntal Plébánia
intézménye, kulturális és hitéleti téren egyfajta központjává
vált a településnek. A pályázat
2020-ban zárul, így még egy év
van arra, hogy az előítéletesség
és a hátrányos megkülönböztetés elleni másként gondolkodás
elvetett magjai megerősödjenek,
és kihajtva empatikusabb, toleránsabb jövőkép elé nézhessen
társadalmunk.

Turizmus

IDŐSEK A DIGITÁLIS VILÁGBAN:

A z el mú lt hónapokba n a
röszkei idősek előtt is kitárult
a digitális világ. A Digitalizáció
az aktív idősekért elnevezésű
program keretében az otthonukat
elhagyni képes, 65. életévüket betöltött, munkaerőpiacról kilépett
és nyugdíjkorhatárt elérő idősek
számára indult térítésmentes felkészítés, mentori program a kormányzat támogatásával Röszkén
az alapszintű digitális írástudás
megszerzésére.
A résztvevők folyamatosan,
néhány fős csoportokban sajátíthatták el a digitális eszközök
használatához szükséges tudást
az idősügyi mentor irányításával. A Röszkei Teleház is bekapcsolódott a programba, heti két
alkalommal másfél órás foglal-

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
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Verset ajándékoztak
Kübekházán tavaly rendhagyó irodalmi esttel ünnepelték
a költészet napját, József Attila
születésnapját. – A szegedi egyetemistákból alakult eLVe együttes, amely József Attila verseket
is megzenésít, adott interaktív
műsort, amelyre egy vers volt a
„belépőjegy”, amit a vállalkozó
szelleműek az est végén felolvastak, majd a kübekházi Szelfi
Pontnál kiragasztottak – mesélt
a tavalyi eseményről Hiszek Judit, a kübekházi Juhász Kálmán
Könyvtár vezetője.
Idén nagyszabású versajándékozást szervezett a könyvtár.
Arra kérték a kübekieket, hogy
küldjék be a kedvenc versüket,
ami mellé írják oda a nevüket
is, hogy aki majd megtalálja a
verset a faluban, az tudja, kitől
kapta ajándékba a költeményt.
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Kerékpáros pihenőhelyet építenek Újszentivánon a Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A március elején kezdődött beruházás tovább fejleszti a
Szeged és Törökkanizsa közötti kerékpáros közlekedést.

a Skype használatával, de képet
kaptak az asztali számítógép, a
laptop, a tablet és az okostelefon
kezeléséről is.
A tanfolyam segítségével az
idősebb korosztály tagjai közül
is egyre többen ismerik fel, hogy
az elektronikus ügyintézés, az
on-line vásárlás és az internetes
kommunikáció különböző formái nagymértékben megkön�nyíthetik személyes életüket:
a k ülönböző témá kban va ló
információszerzés leegyszerűsödik és a szabadidő hasznos
eltöltésére végtelen lehetőség
áll rendelkezésre. A világháló
segítségével pedig ebben az
életszakaszban is lehet új kapcsolatokat teremteni, tanulni,
vagy új hobbit keresni.

KIEMELTEN TÁMOGATJA

ÚJSZENTIVÁN A CSALÁDOKAT
Idén, január első napjától
megemelte a Családtámogatási
települési támogatás címen adott
juttatását a képviselő-testület Újszentivánon.
A polgármester minden Újszentivánon állandó lakóhel�-

lyel rendelkező család részére,
ahol gyermek születik, a szülést
követő hónapban hivatalból
egyszeri 30. 000 forint összegű
pénzbeli támogatást és 30. 000
forint összegben a védőnő által
összeállított és eljuttatott termé-

szetbeni támogatást, babaápolási
csomagot ad.
A községbe az elmúlt időszakban megnövekedett a kisgyermeket vállaló családok száma,
így sokan örülnek ennek a támogatásnak.

Négy település – Szeged, Újszentiván, Tiszasziget és a szerbiai Törökkanizsa – fogott össze
néhány év vel ezelőtt, hogy egy
határon átnyúló uniós projekt keretében kerékpárutat építsenek.
A közös pályázat a biztonságos
közlekedés mellett a települések
közötti kapcsolatot is igyekezett
szorosabbra fűzi.
A projekt keretében a 20072013 közötti időszak pályázati
támogatásainak köszönhetően
három ütemben már megépült a
szőregi Hősök terétől a vajdasági
Törökkanizsáig tartó, közel 24
kilométeres kerékpárút, valamint
annak leágazásai.
Az újszentiváni pihenőhely kialakítása a Szeged–Törökkanizsa
közötti kerékpárút kiépítésének
negyedik szakasza, amely hozzájárul a kerékpározás, túrázás
kellemesebb időtöltéséhez.
A március elején indult beruházás keretében a szerbiai oldalon

összesen több mint tíz kilométer
hosszú kerékpárút épül, míg Magyarországon kerékpáros pihenőhelyet és egy kerékpáros oktató-,
KRESZ-pályát építenek a diákok
számára.
A kerékpáros pihenőépület
mellett játszó-tanuló parkot is
kialakítanak a területen. Az épületben az ideérkező kerékpárosok pihenőhelyet, kis tusolót és
WC-ket találnak. A kerékpárosok
a tetőteraszt is használhatják
majd a tanulópályákkal együtt.
Az újszentiváni pihenőhely
kialakításának munkálatai kora
tavasszal kezdődtek, és a tervek

szerint decemberben fejeződnek be.
A kerékpárút és a pihenőhely
építése uniós forrásból valósul
meg.
A több mint 300 millió forintos
beruházás teljes költségvetése
960 ezer 528 ezer euró. Újszentiván 85 százalékos európai uniós
támogatásban részesül, további
10 százalékos támogatást kap a
magyar államtól, a fennmaradó
részt a település önereje biztosítja. A szerbiai Törökkanizsa 15
százalékos önerő mellett 85 százalékos IPA-támogatásból tudja
megvalósítani a fejlesztést.

MI A Z IPA?
Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását
és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja.
Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális
és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezet fenntarthatóságához és biztonságához.

Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Szegedi Vadaspark. Ebből a jeles
alkalomból ismét egy nagyobb beruházást terveznek, amely méltó a születésnapját ünneplő állatkerthez.

Tavaly az indiai elefántházat
adták át, idén pedig a tervek
szerint indiai orrszarvúak érkeznek majd Szegedre. Veprik
Róber t igazgató elmondta, a
látogatók at kérdez ték meg ,
hogy milyen fajjal gyarapítsák
a gyűjteményt és elsöprő men�ny iségű szavazat érkezett az
orrszarvúra.
Az illetékesekkel megindultak a tárg yalások és a Vadaspark két fiatal állatot kaphat
a tenyészprogram keretében,
a melyek it t szaporodná na k .
Emiatt is esett a választás erre
a fajra.
A szeged i á l lat ker t erdős
kör nyezet ében a pá nc élos,

azaz indiai orrszarvú tartható
könnyen, ez is nagymértékben
befolyásolta a döntést.
Veprik Róbert elmondta jelenleg a kifutó tervezése már
megtörtént, az építéssel kapcsolatos közbeszerzés zajlik,
íg y hamarosan elkezdődhet a
munka.
A tavaly megépült elefántháznál kiemelt fontosságú volt
a biztonság, hisz veszélyes állatokról van szó. Az orrszarvúak
kifutójának építésekor szintén
figyelembe kell venni ezeket a
szempontokat is. „Szerencsére már kezdünk beletanulni a
vastagbőrűek tartásába” – tette
hozzá az igazgató.

A tervek szerint az orrszarvú
ház nem csak az állatok otthona lesz, hanem lát ványosság
is, mivel felidézi az élőhelyük
jellegzetességét, a Taj Mahalt.
A tervek szerint szeptemberre elkészül az orrszarvúház és
akkor megérkezhetnek az állatok is. A Szegedi Vadaspark
fiatal állatokat kap majd, igaz
azt még nem lehet tudni melyik
állatkertből, de az biztos, hogy
akár szaporodhatnak is majd itt.
A beruházás közel 120 millió
forintba kerül. A z összeg nagyobb részét az állatkert saját
forrásból biztosítja, de számíthatnak az önkormányzat anyagi
segítségére is.
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SZEGEDI ÓVODA
Két szegedi óvoda felújítása zajlik jelenleg, ősszel
pedig egy harmadikban kezdhetik el a munkálatokat.
A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak
meg, de az önkormányzat is jelentős önerőt biztosít.

JÓL ÜTEMBEN HALAD

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Szeged önkormányzata az idén közel 3 milliárd forintot költ – döntően európai
uniós forrásból – a város általános iskoláinak helyet adó épületek energetikai
korszerűsítésére. Négy intézményben már lezárult a rekonstrukció, a munkák
hamarosan Tápén és Újszegeden folytatódnak.
Tavaly ősszel kezdődött és idén
tavaszra készült el az energetikai
korszerűsítés a Tarjáni Kéttan�nyelvű, a Weöres Sándor, a Tabán
és a Bonifert Domonkos Általános
Iskolában. Az 1 milliárd 240 millió forint uniós támogatás mellett
az önkormányzat közel 580 millió
forint önerőt biztosított a négy
intézmény modernizálásához.
A Tarjáni Kéttannyelvű és a
Weöres Sándor iskolánál a kivitelezést a Dél-Konstrukt Zrt.
végezte, a Tabán és a Bonifert
Domonkos iskoláknál pedig a
Fehérép Kft.
A kivitelezők a tanítási időszakban úgy dolgoztak, hogy az
oktatást nem zavarták: a zajos
munkákat az iskolai órák után és
hétvégeken végezték, hogy minél
hamarabb elkészüljenek a munkákkal. Az érintett helyiségeket
és azokat, ahol a gyerekek tanulnak, közlekednek, biztonságosan
elkülönítették a munkavégzés
idejére.

A k iv itelezési munká latok
alatt kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek egészségének,
testi épségének a megóvására,
amely nek érdekében a k iv itelezők az iskola vezetésével
és a ta n ker ü leti központ ta l
eg y üttműködve ütemezetten,
szakaszosan valósították meg
a beruházást.
Az önkormányzat törekvése,
hogy a szegedi iskolák épületei
mind műszakilag, mind energetikai szempontból olyan létesítménnyé váljanak, amelyek
gazdaságosan üzemeltethetők,
illetve megfelelnek a mai kor
követelményeinek.

A z iskolá kba n tör tént rekonstr u kciók nyomá n má ra
nemcsak megszépültek a panelépületek, hanem a tető- és
homlokzat-hőszigetelésnek, a
fűtőtest- és nyílászárócserének,
valamint az új napelemeknek
köszönhetően jelentősen javult
az energiafelhasználásuk, ezáltal csökkent a rezsijük is.
Emellett a korszerűsítéshez
az akadálymentesítés is hozzátartozott. A mozgáskorlátozott
rámpák k iépítése mellett az
intézményekben új, akadálymentes illemhelyet és mosdót
is kialakítottak a meglévő vizesblokkok átépítésével.

A szegedi óvodafejlesztési program első ütemében 191 millió forintból elkészült a Tabán utcai
óvoda, 184 millió forintból az Építő
utcai óvoda, 339 millió forintból a
Garam utcai óvoda és 332 millió
forintból a Tünde téri óvoda felújítása. Az idén folytatódik a régi
építésű épületek komplett átépítése. Márciusban elkezdődtek a
Klebelsbergtelepi és a Kemes utcai
óvodákban is a munkálatok. A felújítás idejére a 100 klebelsbergtelepi ovist ideiglenesen a Teréz utcai
óvodában helyezik el. Ezekkel a
rekonstrukciós munkálatokkal
előreláthatólag a nyár végére, ősz
elejére készülnek el a kivitelezők
– nyilatkozta Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester.
Az önkormányzat uniós forrásból az épület energetikai korszerűsítésre 120 millió forintot nyert,
családbarát felújításra pedig 95
millió forintot kapott, ezen belül
eszközbeszerzésre 3 millió forintot fordíthat. Az önkormányzat
54 millió forint önerőt is biztosít
a felújításhoz.
A Klebelsbergtelepi óvoda 1979ben épült, és átfogó korszerűsítésre

azóta nem került sor, így az épület
már nem felelt meg a mai követelményeknek. A modernizálás
tehát időszerű volt, így hatékony,
energiagazdaságos megoldások
biztosítják majd a költségkímélő
működést. A korszerűsítés során
elvégzik az épület külső hőszigetelését és vakolását, a lapostető
hő- és vízszigetelését. Az 1930ban épült régi épületrész tetejét
felújítják. Napelemeket helyeznek
el a lapostetőre és a magastető
egy részére, korszerű hőszigetelő
nyílászárókra cserélik a régieket.
Felújítják a fűtési rendszert, a
víz- és szennyvízhálózatot, valamint megoldják a csapadékvízelvezetést. A nemrégiben felújított vizesblokk kivételével a többi
mosdót korszerűsítik, és teljesen
új elektromos hálózatot kap az
épület. Ezek az átalakítások, korszerűsítések lényegében minden
épület felújítás esetében elvárások,
hiszen az uniós támogatások célja, hogy hosszútávon is hatékony
legyen az energiafelhasználás, így
a fenntartó is sok pénzt spórolhat
majd meg a jövőben – teszi hozzá
mindehhez Nagy Sándor.

A Klebelsbergtelepi óvoda felújításával párhuzamosan elkezdődött
a Kemes utcai óvoda korszerűsítése is. A 65 férőhelyes ovi felújítására az önkormányzat szintén
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében nyert
energetikai és családbarát korszerűsítésre közel 183 millió forintot.
A beruházás értéke az önkormányzati önrésszel együtt itt bruttó 222
millió forint. A Kemes utcai óvoda
felújításával várhatóan ugyancsak
idén őszre készülnek el. A munkálatok ideje alatt a gyerekeket a
Sólyom utcai Rókás óvoda fogadja.
Az 1977-ben épült intézmény felújítása is hasonló elemeket tartalmaz, mint a klebelsbergtelepi
épület esetében. Új hőszigetelés,
vakolás, nyílászáró cserék lesznek, ugyanakkor korszerűsítik
az elektromos és fűtésrendszert,
víz- és szennyvízhálózatot, illetve
csapadékvíz-elvezetést alakítanak
ki. Még az idén elkezdődhet a Cső
utcai óvoda felújítása, amely beruházás közbeszerzési eljárás alatt
van, így az eredményhirdetés után,
várhatóan az ősszel itt is megindulnak a felújítási munkálatok.

Szeged és Algyő között. Emellett
a Tölgyes utcában fél kilométer
hosszú és 2,5 m széles kerékpáros nyomot jelölnek ki, amely
a Bártfai utcánál csatlakozik a
körtöltésen át a Pihenő utcába
vezető kerékpárúthoz.
A munkák tavaly év végén
elkezdődtek, és idén tavasszal
várhatóan átadják a szakaszt a
forgalomnak. Szegeden jelenleg
a Deák Ferenc Gimnázium előtti
szakaszon, illetve a Budapesti
krt. és a Csorba utca közti részen
folynak az építési munkálatok.

Fontos megemlíteni, hogy Tarján és Baktó között is épül egy
kerékpárút, amely közvetlen
összeköttetésben lesz az algyő
felé vezető szakasszal. Újabb
kerékpárutak építése várható,
melyre idén 1,3 milliárd forint
áll rendelkezésre. A tervezett
kerékpárutak a következők: az
ipari és logisztikai központba
vezető, a sziksósi, valamint az
ELI-hez vezető út mentén haladó
kerékpárút.
A kerékpárosok számára fontos
a biztonságos, kulturált parkolás

is, ezért Szeged területén egyre
több kerékpártámasz épült az
utóbbi években. 2016-ban 22
helyszínen 147 támaszt helyeztek ki, 2017-ben pedig 20 helyszínen 97 darabot telepítettek.
A 2018-as költségvetés terhére 11
helyszínen összesen 62 támaszt
helyeztek ki. Jelenleg a lakossági igények felmérése zajlik, és
ennek eredményeként folytatódik a kerékpártámaszok telepítése. Az idei költségvetésben 10
millió forint áll rendelkezésre
erre a célra.

A szegedi általános iskolák energetikai korszerűsítését célul
tűző program Tápén, a Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor tagiskolájának korszerűsítésével és az újszegedi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola rekonstrukciójával folytatódik. Az év végig
összesen 2 milliárd forintos uniós forrásból és 800 millió forint
saját erőből hat iskolát újít fel, korszerűsít a szegedi önkormányzat.

Közlekedés

SZEGED IGAZI KERÉKPÁROS VÁROS LETT
Tovább bővül Szeged kerékpárút-hálózata az idén, ugyanakkor lassan teljesen
megvalósul a terv, hogy összeköttetést teremtsenek a környező településekkel.
Emellett évente mintegy 10 millió forintot költ a város új kerékpártámaszok telepítésére is.
Húsz év alatt négy-öt százalékról tizenhét százalékra nőtt
a kerékpárt használók aránya a
városon belül – nyilatkozta Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester annak kapcsán, hogy
komoly kerékpáros beruházások
valósultak meg az utóbbi években,
és újabbak is indultak a közelmúltban.
Szeged önkormányzata például
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) támogatásával Sándorfalva és a szegedi
Tarján városrész között kerékpárútat épített a város közigazgatási
határáig. A beruházás bruttó 655
millió forint összegű támogatást
nyert az uniós forrásból, mely-

hez a város további bruttó 238
millió forint összeget biztosított
azért, hogy az infrastrukturális
fejlesztés további elemekkel bővülhessen. A teljes projekt így
közel 900 millió forintos, amelynek fő célkitűzése a kerékpárosforgalom mértékének növelése és
biztonságosabbá tétele, illetve
a közúti forgalom csökkentése.
Először a Sándorfalva főút
mentén eg yoldali kerékpárút
építése kezdődött el 2018 májusában és a műszak átadás év
végén megtörtént, így a városon
túl körülbelül öt kilométeres
szakaszon már most is kerekezhetünk Sándorfalva felé. A másik
irányból is elkezdődött az út épí-

tése, így rövidesen két keréken is
biztonságosan közlekedhetünk a
két város között – mondta Nagy
Sándor.
Az idén elkészül a Tarján városrészt és Algyővel összekötő kerékpárút is. Biztonságos gyalogátkelő lesz a József Attila sugárút
Csorba utcai kereszteződésében,
átépül a sugárút Budapesti körúti
csomópontjában lévő buszöböl,
valamint támfalépítési munkálatok is lesznek a kerékpárút körtöltésre vezetésénél. A kerékpárút
a Bástya sornál csatlakozik a 47.
sz. főút felújításával egyidőben
megépült Szeged–A lg yő kerékpárúthoz, ezzel biztosítva a
folytonos kerékpárút-kapcsolatot
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