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Igazán
LÁTOGATÓBARÁT
LESZ A MÚZEUM
6. oldal

SZATYMAZ PÁLYÁZATOKNAK

években számos fejlesztés
valósult meg.

A településen az elmúlt években
számos fejlesztés valósult meg.

fejlődő
település
A településen az elmúlt

Teljesen, a pincétől a
padlásig megújul
a Móra Ferenc Múzeum

Közlekedés

Algyő,
a dinamikusan

Fejlesztések

6. oldal

Ünnep

KÖSZÖNHETŐEN FEJLESZT

Fejlesztések Szegeden

5. oldal

Turizmus

EGYRE TÖBB IDEGEN FOROG SZEGEDEN –

HÚZÓÁGAZAT LETT A VENDÉGLÁTÁS

Szegeden az elmúlt években folyamatosan és dinamikus nőtt az idegenforgalom. Mára
a vendéglátás és szállodaipar az egyik húzóágazata lett a város gazdaságának: több
ezer család él a turizmusból, a város idegenforgalmi adóbevétele pedig Eger után a
második legmagasabb az országban.

BOTKA LÁSZLÓ: SZEGED LEGNAGYOBB

KINCSE A SZABADSÁGA,

AMIT FÉLTVE ŐRZÜNK

Augusztus 20-án, amikor államalapító királyunk emléke előtt tisztelgünk a szabadságot,
a függetlenséget és az önállóságot, a magyar és az európai értékeket ünnepeljük. Nekünk, szegedieknek a mai napig ezek a legfontosabb értékeink. Ezeknek köszönhetjük,
hogy városunk az országban is kiemelkedő sikereket ért el az elmúlt években – mondta
Botka László Szent István és Gizella szobránál államalapításunk ünnepén.
Szeged polgármestere kiemelte, ő volt az a királyunk, aki ezer
évvel ezelőtt hitet tett a nyugat
mellett. Aki kijelölte a magyar
nép helyét és útját Európában.
Nélküle ma nem beszélhetnénk
magyarságról.

– Mi Szegeden hűek vagyunk
Szent Ist ván tanításához. Mi
tudjuk, hogy nem attól lesz valaki jó magyar, ha Európa ellen
hergeli a nemzetet és közben
félelmet kelt az idegenek kel
szemben. Nem attól lesz valaki

nagy magyar, ha a hazaszeretet
nevében megosztja a nemzetet
és a városunkat is. Mi tudjuk,
hogy az a jó magyar, aki szereti
és védelmezi Szegedet és közös
értékeinket.

Folytatás a 3. oldalon

Fejlesztések a Kistérségben

IDŐKAPSZULÁBAN IS SZERETNÉK
MEGÖRÖKÍTENI A TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSÉT

Jelenleg Budapest és fürdővárosok után Szeged a turisták
legkedveltebb célpontja.
Szegeden az elmúlt években
folyamatosan nőtt a vendég- és
a vendégéjszakaszám: a kereskedelmi szálláshelyeken tavaly már
223 ezer vendég, 444 ezer vendégéjszakát töltött el a városban.
Nem elhanyagolható az úgynevezett üzleti célú szálláshelyeken,
vagyis a korábbi magánszállásokon megforduló vendégek és itt eltöltött vendégéjszakák száma sem.

Folytatás a 4. oldalon

Gazdaság

HATALMAS BERUHÁZÁSOKAT HOZOTT A NYÁR SZEGEDEN:

NÉGY CÉG SOK MILLIÁRD

FORINTÉRT ÉPÍTKEZIK

Pick, Goodwill Pharma, Szeplast és Bodrogi Bau: négy szegedi cég, amelyik az elmúlt hetekben jelentette be, több százmilliós vagy milliárdos fejlesztést hajt végre Szegeden.
Tovább erősödik a város ipara és egyre több jelentős adófizető élteti a várost.
Júniusban elsőként Sutka László
megbízott vezérigazgató jelentette
be egy gyárlátogatással egybekötött
sajtótájékoztatón, hogy Szeged 150
éves élelmiszeripari nagyüzeme, a
Pick Szeged Zrt. hamarosan sokmilliárdos fejlesztésbe kezd.

Az ELI és a sztráda között vásárolt százhektáros területen
Közép-Európa legkorszerűbb
szárazáru- és feldolgozott húsipari termékgyártó kapacitását
fogja több lépcsőben létrehozni a
Bonafarm csoporthoz tartozó cég.

A zöldmezős fejlesztést jövőre
kezdik el, az új gyártócsarnokba először a Maros utcai üzemet
költöztetik majd át, miközben a
szalámigyártást is egyharmadával növelik.

Folytatás a 7. oldalon

Fejlesztések a Kistérségben

Egy több mint 180 millió forintos energetikai beruházás mellett több családbarát szolgáltatást is igyekeznek fejleszteni Deszken, hogy az itt élők
minél komfortosabban és sokszínűbben tölthessék el szabadidejüket.
– A tájház udvarán még szeptemberben elkezdjük építeni a falukemencét, amelynek fedett tere
60 főt képes befogadni – mondta
el a település polgármestere, Király László.
Ugyanitt egy gazdasági épület
is épül majd vályogtéglából, ahová a meglévő – és jelenleg szabadban tárolt – régi ekék, szekerek
kerülnek be, valamint helyet
kap egy kerámiaszakkör is az
égetőkemencénkkel.

Király László elmondta, azt
szeretnék, hogy a deszki családok, baráti társaságok kulturált
körülmények között tölthessék
el a hétvégi szabadnapokat, estéket: közös főzéssel, kézműveskedéssel, illetve a hagyományőrző közösségi ház kincseinek
megtekintésével.
– A desz k iek nek ny újtot t
szolgá ltatások bőv ítését célozza eg y másik projektünk,
amellyel a szabadidő parkba

telepítünk kültéri fitnesz eszközöket, és kerékpár tárolókat,
valamint a nag y fa környékét
is rendezni szeretnénk: oda a
300 éves deszki tölg y adatait,
a világ legnag yobb fáiról szóló információkat tar talmazó
infótáblákat helyezünk ki, de
padokat és aszta lokat is telepítünk a kerékpárosok és a
túrázók örömére – mondta el a
polgármester.

Folytatás a 3. oldalon

PIACCSARNOKKAL, BÖLCSŐDÉVEL ÉS ÚJ
UTAKKAL GAZDAGODOTT A TELEPÜLÉS
Egyre több családbarát szolgáltatással várja az ott élőket Tiszasziget. A határ menti
községben az elmúlt időben bölcsőde létesült, korszerűsítették az óvodát, piac épült,
utak újultak meg és otthonosabbá válik a faluház nagyterme is.  Folytatás az 2. oldalon

2019. 08. • 2. oldal

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Fejlesztések a Kistérségben

cionált, ezt újíttatta fel 30 millió
forintos pályázati forrásból az
önkormányzat, 4 és fél millió
forintból pedig berendezték,
és játékokat is vásároltak a gyerekeknek.
A bölcsőde kialakításával egy
időben uniós forrásból az óvoda
is megújult. Az intézmény ugyan
egyházi fenntartású, a tulajdonosa viszont az önkormányzat.
Húszmillió forintból kicserélték az elavult tetőszerkezetet,
minden helyiségben burkolatot
cseréltek, kifestették a szobákat
és eg y harmadik csoportszobát is kialakítottak, mert két
év alatt közel húsz aprósággal

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Ünnep

nőtt az intézménybe jelentkezők
száma.
Új piaccal is gazdagadott a település: Tiszaszigeten az alkalmi árusoknak már korábban is
helyet adó téren fedett és oldalt
nyitott piaci csarnok épült 12
asztalos standdal. Ehhez kapcsolódik az a szociális blokk,
amelyben egy akadálymentes,
egy női és egy férfi illemhelyiség
található.
– A beruházás alapvető célja
az volt, hogy a helybeliek által
meg ter melt mezőga zdasá g i
árukat helyben hasznosítsuk
– mondta a polgármester. Pályázati forrásból folytatódott a

vízelvezetési program is: a belterületi csapadék- és belvízelvezetés harmadik ütemében az Aradi
és a Dózsa utcákban oldották
meg a problémát.
A Magyar Falu program keretében két pályázatot is nyert a
települést. Ez a program az 5 ezer
főnél kisebb lakosú települések
közösségi tereinek fejlesztését
szolgálja.
A program keretében Tiszaszigeten az önkormányzat a Vedres
István Faluház nagytermét újítja fel, ide költözhet a kézműves
kreatív műhely, amelyiknek jelenleg nincs helye, pedig sokan
kézműveskednek a településen.

LEGNAGYOBB KINCSE
A SZABADSÁGA,
AMIT FÉLTVE ŐRZÜNK

A faluház nagytermét kifestik
és légkondicionálással is komfortosabbá teszik. A pályázat
különféle programokra, berendezési tárgyakra, négy számítógépes munkaállomásra és a
faluház vezetőjének egy évi foglalkoztatására is fedezet nyújt.
Ug yancsa k a Mag yar Fa lu
program keretében a háziorvosi rendelőbe három millió forintból újraélesztő készüléket,
látásvizsgálót, vérnyomásmérőt
és EKG készüléket vásároltak,
valamint a védőnők felszerelését
is korszerűsítették.
A település útjai is folyamatosan megújulnak. A z elmúlt
hónapokba n a t isza i gátőrházhoz vezető, életveszélyessé
vált út legrosszabb százméteres szakaszát aszfaltozták le,

új burkolatot kapott az Aradi
utca legleromlot tabb sza kasza és kiépítették a Temető és
a Béke utca közötti összekötő
útszakaszt.

TANYAGONDNOKOK
SEGÍTIK A
RÁSZORULÓKAT
Júliustól új szolgáltatással
bővült a gyermekjóléti és szociális szolgálat. Térváron és a
környező tanyákon bevezették a
tanyagondnoki szolgálatot, ami
nagy segítséget jelent az ott élő
idős, sokszor magatehetetlen
embereknek. A tanyagondnok
rendszeresen látogatja a külterületen élőket, ebédet visz,
beszerzi a szükséges gyógyszereket, bevásárol, vagy orvoshoz
viszi a rászorulókat.

Folytatás a 1. oldalról
Mi tudjuk, hogy az a jó magyar,
aki Szegedért dolgozik és nem ellene.
A városvezető beszélt arról is,
az idén nemcsak augusztus 20-át
ünnepeljük Szegeden. Most van
a 300. évfordulója annak, hogy
városunk visszanyerte szabadságát. Szeged legnagyobb kincse a
szabadsága, amit azóta is féltve
őrzünk. És idén ünnepeljük, hogy
140 éve, a nagyárvíz után, Európa
hathatós segítségével újjászületett
városunk.
– Nincs még egy olyan város az
országban, amely szabadságával
olyan jól élt volna, mint mi. Magyarországon mi nyertük el a legtöbb
európai támogatást és ebből értékteremtő beruházásokat hajtottunk
végre szerte a városban.
Szeged polgármestere elmondta, az elmúlt években megújultak
bölcsődéink, óvodáink és iskoláink,
rendbe tettük rendelőintézeteinket
és új egészségházakat építettünk,

hozzáláttunk kulturális intézményeink, művelődési házaink felújításához. Korszerűsítjük legnagyobb múzeumunkat, városunk
legrégebbi moziját, belvárosunk
régi, csodálatos épületeit.
A világon egyedülálló tudományos lézer kutatóközpontot hoztunk létre Szegeden, és köré XXI.
századi ipari parkot építünk. A
nemzetközi szinten is kiemelkedő
egyetemünkre, a csúcstechnológiára és a modern kutatásokra, a
korszerű szolgáltatásokra építjük
városunk jövőjét. És megerősítettük szociális védőhálónkat is.
Támogatjuk a gyermeket vállaló
szegedi családokat, a tehetséges és
a rászoruló diákokat, a tanévkezdő
általános iskolás gyermekeket.
Az egész országban egyedülálló
programmal segítjük otthonhoz
jutni a rászoruló családokat és
a fiatalokat. Extra támogatást
nyújtunk az időseknek. Szolidárisak vagyunk az elesettekkel.
– Kiállunk az európai értékek

Fejlesztések Szegeden

SORRA ÚJULNAK MEG ÉS

ZÖLDÜLNEK KI SZEGED

VÁROSRÉSZEINEK KÖZTEREI
bővítették a játszóteret, a szabadtéri kondiparkot pedig a sportpálya mellé telepítették.
– A felújítás során kiemelkedően fontos szempont volt, hogy
növekedjen a téren a zöldfelületek aránya. Az önkormányzat
célja, hogy Szeged legyen Magyarország legzöldebb városa,
ezér t minden ber uhá zásná l
fontos szempont ezek növelése
– mondta az új tér átadóünnepségén Botka László polgármester.
A drótkerítéstől megszabadított, tágas Kolozsvári tér teljesen kizöldült: 505 cserjét, 329
évelőnövényt és 18 fát ültettek
el a területen. A 176 millió forintos beruházást teljes egészében
saját forrásaiból fedezte az önkormányzat.
A közterületek megújítása júliustól Újszegeden folytatódik.

VONZÓ,

és az európai szövetségi rendszer
mellett. Hiszünk a sokszínű, toleráns és szolidáris, erős Európában.
Ahogy Szent István tette, mi is tiszteljük a vendégeket. De akik azért
érkeztek hozzánk, hogy rossz hírét
keltsék Szegednek, azoktól meg
fogjuk védeni városunkat. Nem
fogjuk hagyni, hogy méltatlan
módon elvitassák közösen elért
sikereinket.
A XXI. században azonban nem
csak közös értékeinket kell megvédeni, közösségünket fizikai veszély
is fenyegeti – figyelmeztetett a polgármester. A klímaváltozás hatásai
egyre nagyobb kihívást jelentenek
Szeged számára is.
– Meg kell védenünk városunkat
és az itt élő embereket a klímaváltozás káros hatásaitól. Éppen ezért
tűztük ki célul, hogy fenntarthatóvá tesszük Szeged fejlődését! Az
a célunk, hogy a miénk legyen a
legzöldebb és legegészségesebb
magyar város. Az elmúlt évtizedek
legnagyobb parkosítási programját
hajtottuk végre, napelemet tettük
intézményeink tetejére, és szigeteltük az önkormányzati épületeket,
hogy spóroljunk az energiával. A
távfűtési rendszerünket környezetbarát geotermiára váltjuk, folyamatosan elektromosra cseréljük tömegközlekedésünket, ezzel
tisztán tartjuk városunk levegőjét.
Véderdőt ültetünk, hogy tisztább
legyen a levegő. Az egész várost

átfogó módon fejlesztjük a szelektív hulladékgyűjtést, odafigyelünk
természeti értékeinkre. Minden
szemetet újrahasznosítunk, amit
csak lehet. Szeretnénk jó példával
elöl járni. Be fogjuk bizonyítani,
hogy a XXI. században a környezetünk óvása mellett is sikeresek
és eredményesek lehetünk.
– Államalapító királyunk ünnepén büszkék lehetünk rá, hogy
városunk elmúlt évei a békés fejlődés jegyében teltek. Az a célunk,
hogy ezt a folyamatos gyarapodást
fenntarthatóvá tegyük.
Arra van szükség, hog y közösségünk legfőbb értékét, az
összefogást megerősítsük. Hogy
a városunk védelmében kötött
szövetséget megújítsuk. Álljunk
ki közösen Szegedért és a szegedi
emberekért! Védjük meg gyönyörű
magyar városunkat, és védjük meg
Szent István örökségét! Álljunk ki
együtt a szabad, európai, szolidáris
és zöld Szegedért! Építsük tovább,
együtt szeretett városunkat, Szegedet! – fejezte be ünnepi köszöntőjét
Botka László polgármester.
Ezt követően Kondé Lajos, püspöki helynök megáldotta az új
kenyeret. Az ünnepségen közreműködött a Fricsay Ferenc Városi
Koncertfúvószenekar és a Pavane
Táncegyüttes, valamint Gömöri
Krisztián színművész, a Tápai Hagyományőrző Együttes és a Szeged
Városi Kórusegyesület.

CSALÁDBARÁT

TELEPÜLÉS LETT

Újszentiván

Amennyiben kedvező elbírálást kap Újszentivánnak a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz
benyújtott pályázata, akkor rövidesen megkezdődhet
egy új bölcsődei épület felépítése.

Újszentivánon 2012-ben avatták fel azt a korszerű, szinte
minden igényt kielégítő bölcsődét, amely mostanra teljesen telítődött, így a képviselő-testület
egy új épület felépítése mellett
döntött. Sikeres pályázat esetén, rövidesen elindulhat egy új
bölcsődei szárny építése, amely
szintén rendkívül korszerű lesz.
Ide már akár más településekről
is felvehetnek majd gyerekeket.
A pályázatról ősszel várható
döntés, és kedvező elbírálás
esetén eg y év múlva már eg y
új bölcsődés csoport kezdhetné
meg itt a tanévet.
Ebben az új épületben egyébként sószoba is rendelkezésre
állna majd, íg y az intézmény
eg y új szolgáltatással is gazdagodhat. Ez az épület is talajszondá s f űt őr endszer r el
rendelkezne, mint a 2012-ben

avatott bölcsőde, de most napelemek is kerülnének a tetőkre,
így energetikai szempontból is a
lehető legkorszerűbb trendeket
követik a tervek. A beruházás
teljes költsége 150 millió forint
körüli összeg lehet, melyet teljes
egészében vissza nem térítendő
uniós forrásból állnának. Természetesen az önkormányzat
saját forrásból is hozzájárulna
az új épület felépítéséhez, berendezéséhez.
Putnik Lázár polgármester
szer int a z, hog y i lyen röv id
időn belül úg ymond kinőtték
a bölcsődét, azt mutatja, hogy
a település családbarát légköre
sokakat vonzott ide más településekről. Olyan támogatásokat
kínálnak ugyanis az ide érkező
családok nak, melyek nek köszönhetően sokan választják
lakhelyükül Újszentivánt.

Fejlesztések a Kistérségben

IDŐKAPSZULÁBAN IS SZERETNÉK
MEGÖRÖKÍTENI A TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSÉT

Az elmúlt hónapokban több közösségi tér is megújult Szegeden a Liget nagyszabású rehabilitációját követően már korábban birtokba vehették a szegediek a megújult a Klapka teret és a dorozsmai új rendelő mellett
kialakított parkot, teljesen új központ alakult ki a Kolozsvári téren és megkezdődött az újszegedi víztorony
melletti területen egy közösségi tér kialakítása.
Szeged önkormányzata saját
forrásaiból 650 milliós keretet
különített el a közterületek rehabilitációjára. Ennek részeként
júniusban egy teljesen új városrészi központot vehettek birtokba
a Kolozsvári téren és környékén
élők.
Ma már rá sem lehet ismerni a
Móravárosban található területre.
A korábbi aszfaltos teret övező
kerítést elbontották, a füves, fás,
bokros téren kockaköves burkolatot, felújított sportpályát, kibővített játszóteret kaptak vissza
nyolc hónapi munkát követően
a móravárosiak és a szomszédos
Waldorf-iskola diákjai.
A területen felújították a közműveket, elkészült az új csapadékelvezető rendszer és vízvezetékhálózat épült, új közkifolyóval,
áthelyezték és tíz új játékkal ki is

Fejlesztések a Kistérségben

BOTKA LÁSZLÓ: SZEGED

PIACCSARNOKKAL, BÖLCSŐDÉVEL ÉS ÚJ
UTAKKAL GAZDAGODOTT A TELEPÜLÉS
Folytatás a 1. oldalról
A z utóbbi pár évben jelentősen nőtt a Tiszaszigetre beköltöző kisgyermekes családok
száma. A faluban azonban nem
működött bölcsőde, ezért sok
kisgyermeket a környező településekre kellett hordani.
– Régi vágya volt az itt élőknek, hogy legyen bölcsődénk. Ez
most teljesült is. Tavaly ősszel
átadtuk a Babasziget Minibölcsődét, ahol jelenleg hét apróságot lát el három kisgyermekgondozó – mondta Ferenczi Ferenc,
Tisza sz iget polgá r mest er e.
A bölcsőde épülete korábban a
művelődési ház részeként funk-
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A Fő fasori víztorony melletti
téren már megkezdődtek a munkák, őszre elkészül a városrész
új agórája, ahol fiatalok és idősek egyaránt jól érezhetik majd
magukat.
Az új közösségi tér különlegessége egy húsz méter hosszú
háromárbócos játszóhajó lesz.
Szegeden ilyen különleges játszótér eddig még nem épült, az
országban is csak kevés hasonló
található.
A víztorony előtti téren 120
nap alatt többek között streetball pálya, szabadtéri kondipark
és rekreációt segítő pihenő rész
létesül. Lesz rózsa- és levendulakert, sportpálya és az időseknek
pihenőparkot is kialakítanak. A
130 millió forintos beruházást az
önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza.

A téren a felújítás miatt 6 fát ki
kell vágni, ám helyette 68 lombos
fát és közel 500 cserjét ültetnek,
valamint 19 új utcabútort is telepítenek a térre.A víztorony melletti
rész új LED-lámpás világítást kap,
amihez öt kandelábert telepítenek. A terület különlegessége lesz
továbbá, hogy öt úgynevezett heverésző dombot is kialakítanak.
A városrész eddig híján volt egy
olyan közösségi parknak, ahol
a legkisebbektől az idősekig az
egész család egy közös területen
megtalálja a pihenésre, a játékra
és a sportolásra alkalmas teret. A
közterületek megújítása folytatódik: hamarosan birtokba veszik
az építők a szőregi Hősök terét, a
Glattfelder teret, valamint a Szent
György tér megújítása is elkezdődik, hamarosan pedig elkészül a
tarjáni városrész rehabilitációja is.



Folytatás a 1. oldalról
A sportcsarnokba is jut az újdonságokból. Tovább fejlesztik
a szálláshelyek kiegészítőit, új
futópad kerül a konditerembe,
és ezentúl Deszken is lesz segway, azaz elektromos közlekedő
eszköz, amellyel a településre érkező turistákat és az újdonságokra nyitott deszkieket is egyaránt
szeretnék meglepni.

– Településünk legfiatalabb
részén, a Maros menti lakóterületen még az idén ősszel fedett
fitnesz park épül. Szerencsére
egyre többen választják az egészséges életmód legegyszerűbb, és
legköltségmentesebb formáját, a
mozgást – mondta Király László.
Az egészséges életmód híveinek épült a kisméretű focipálya,
és nekik szánják a fitneszparkot
is, ahol egy, a Maros partot is bejáró, kellemes futás után lehet
majd kiny újtani a megfáradt
izmokat.
Az ide telepített közel száz babafa egyre növekvő lombjai alá
sétányt és padokat is telepítenek
jövőre. Mire megmutatják igazi
koronáikat ezek a sok család számára kedves fák a legújabb zöldterületen, addigra egy igazi árnyas
pihenőhely alakul ki a területen.

– A hónap legnagyobb eseménye az energetikai pályázatunk
záró rendezvénye, amely egyben
az általános iskolánk évnyitó ünnepsége is lesz. A település főterén
álló, csodás régi iskola új köntöst
kapott, megőrizve a Klebelsberg
iskolaépítő programban kapott
egykori, gazdag cizelláltságát, és
visszakapva eredeti megjelenését.
Visszakerült a homlokzatára a
Rákosi korszakban levert magyar
királyi címerpajzs, és az eredeti
felirat is. Ez a nagy büszkeségünk
a leglátványosabb eleme a több
mint 180 millióba kerülő, 54 millió
forint önrésszel megvalósított
energetikai pályázatunknak –
emelte ki Király László polgármester.
Mindezeken t ú l meg úju lt
az idősek napközi otthona, az
óvoda, a régi iskola világítás és

fűtésrendszere, hőszivattyús fűtésrendszert, állmennyezeteket
és új, energiatakarékos világítás
rendszert kapott a polgármesteri
hivatal épülete, amelyben egyúttal
önerőből felújíttatta a képviselő
testület a házasságkötő termet is.
– Ennyi mindent fogunk ünnepelve használatba venni augusztus
30-án, a régi iskola előtt tartandó
tanévnyitó ünnepségen. Ebből az
alkalomból egy időkapszulát helyezünk el, amelyben a település
összes intézménye, civilszervezete,
a tankerület és az önkormányzat
jövőnek szánt üzenetei kapnak
helyet a Deszk jelenét bemutató
kiadványokkal együtt. Az időkapszulát negyed évszázad múlva,
2044-ben kibontva, utódaink majd
megtudják, miben változott szeretett településünk élete – mondta
Király László.

TA NFOLYA MOK IS SEGÍTIK A Z
ITT ÉLŐK BOLDOGUL ÁSÁT
Tucatnyi ingyenes nyelv-, és vállalkozásfejlesztő tanfolyamot is
indítottak a településen tavasz óta, épül a fiatalok helyben tartását segítő, háromlakásos bérház, valamint több kisebb, néhány
milliós beruházás jelenleg is folyik a településen, hamarosan
pedig kezdődnek az őszi útjavítások.
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A SOK KÖRNYEZETBARÁT,
ENERGIAHATÉKONY FEJLESZTÉSÉRT

DÍJAZTÁK IS A TELEPÜLÉST

Hétszázhetven millió forintos költségvetésből működhet
és fejlődhet idén a közel 3400 lelket számláló, határ-menti
település, Röszke. Akárcsak az elmúlt években, most is
sikerrel pályáznak a különféle fejlesztési lehetőségekre.

EGYRE TÖBB IDEGEN FOROG SZEGEDEN –

HÚZÓÁGAZAT LETT A VENDÉGLÁTÁS

Folytatás a 1. oldalról
Míg 2013-ban 20 ezer vendég
35 ezer vendégéjszakát töltött el
ilyen szállásokon, addig 2018-ben
már 44 ezren 96 ezer éjszakára
választották ezt a lehetőséget.
Ha az üzleti és a kereskedelmi
szálláshelyek forgalmát összeadjuk, akkor elmondhatjuk, hogy tavaly összesen 268 ezer vendég 540
ezer alkalommal aludt a szegedi
szállodákban és fizetővendégszobákban. Számítások szerint
akár hat-nyolc milliárd forintos
forgalmat, a kereskedelmi szálláshelyek bevételeinek dupláját
is generálhatja összességében
évente a turizmus és vendéglátás
a helyi vállalkozásoknál, amelyek
ezután később adót fizetnek.
Ez jól kitapintható a város bevételeiben is: Szeged helyi iparűzési
adóbevétele tavaly 10,2 milliárd
forintot tett ki, miközben a Mercedes gyárnak is otthont adó Kecskemét kasszájába 9 milliárd forint
folyt be ilyen címen.

Jelentősen nőtt az idelátogató
vendégek által fizetett idegenforgalmi adó is: Szeged 217 milliós
bevételével mindössze 3 millió
forinttal marad le a dobogó legfelső fokán álló Eger mögött.
A szegedi idegenforgalom kimagasló sikere szakértők szerint annak köszönhető, hogy a
városban rendkívül gazdag és
színes a programkínálat, és az
önkormányzat évek óta folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a
turisztikai célú fejlesztésekre: az
idén többek között a Móra Ferenc
Múzeum és százéves Belvárosi
Mozi újul meg. A vendégcsalogatásban a látványosságok és

programok mellett a jó minőségű szállás is komoly vonzerő. A
2008-as válságévet követő bő fél
évtizedben gombamód nőttek
ki a földből – a zömében négycsillagos – szállodák a városban:
megépült az Art Hotel, a Soleil,
a Tiszavirág, a Mozart, a Szent
János, valamint teljes felújításon
esett át az újszegedi Hotel Forrás.
Így jelentősen megnőtt a 4 csillagos, korszerű és elegáns szállodák száma. Idén május végén
a KSH statisztikusai összesen 18
szállodát számláltak meg a városban, ennek közel fele – nyolc – ma
már ebbe a kategóriába tartozik
A KSH adatai szerint Szegeden,

a kereskedelmi szálláshelyeken
tavaly 8541, az üzleti célú szálláshelyeken pedig 1257 ágy várta
az idelátogató turistákat. Ez azt
jelenti, hogy csúcsidőben közel
tízezer vendéget tudnak ma már
egyszerre elszállásolni a szegedi
szállodákban, panziókban és magánszállásokon.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
IDEGENFORGALMI
A DÓBEV ÉTELE

több mint 40 millió forintból újították
fel a település két orvosi rendelőjét.
Korszerűsítették a Felszabadulás utcai egészségügyi intézmény
fűtésrendszerét, az épületre napelemeket szereltek, és leszigetelték
a homlokzatot. A munkálatokhoz
több mint 11 millió forintot nyertek
pályázaton, amit az önkormányzat
800 ezer forinttal toldott meg.
Saját forrásból sikerült jelentős
fejlesztést megvalósítani a másik,
Rendelő utcai intézményben, ahol
31 és fél millió forintért magastetőt
húztak a háziorvosi rendelő épületének tetejére.
Közel 24 millió forintos támogatásból sikerült a tornacsarnok energetikai korszerűsítését megvalósítani: ezen túl napelemes rendszert is
telepítettek az épület tetejére. Közel 6
millió forintból több pontján napelemes közvilágítást alakítottak ki, az itt
élők biztonságának javítása érdekében pedig 26 milliós támogatásból
tíz helyszínre térfigyelőkamerákat
telepítettek.
– Minden, az elmúlt időszakban
megvalósult felújításunk tartalmazott valamilyen energetikai fejlesztést is, így csökkentek az energiára
fordított költségeink, és a környezet
védelméhez is hozzájárultunk. Ezért
márciusban, a Parlamentben „Energiahatékony Önkormányzat” díjat
vehettük át – mondta el Borbásné
Márki Márta polgármester.

(2018)
Eger

220 millió

Szeged

217 millió

KERESKEDELMI SZ Á LL ÁSHELYEK

Miskolc

178 millió

BEV ÉTELEI SZEGEDEN (Ezer forint)

Sopron

160 millió

		2016

2 898 473

Győr

140 millió

		2017

3 1 3 1 81 1

Debrecen

120 millió

		2018

3 408 683

Pécs

100 millió

Kecskemét

60 millió

Forrás: KSH

A községet érintő nagyobb beruházásokat ugyanis az elmúlt időszakban is uniós és hazai pályázatok
segítségével tudták megvalósítani.
A sikeres pályázatoknak és a település önerejének köszönhetően a
közelmúltban több mint negyedmilliárd forintnyi fejlesztést sikerült
megvalósítani Röszkén. A település
egyik legnagyobb beruházása volt a
közelmúltban a Felszabadulás utcai csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciója, amelyet teljes egészében uniós forrásból sikerült megvalósítani. A 107 milliós fejlesztés
érintette Röszke centrumának több
utcáját, ezen belül fő közlekedési
útvonalát, a Felszabadulás utcát is.
Jelentős beruházásokat sikerült
megvalósítani a település oktatási
intézményeiben is. Az Orbán Dénes
Általános Iskola épületének tetejére
66 napelemet szereltek, amelyek a
jövőben akár 80 százalékos villamos-energia megtakarítást is jelenthetnek. A 10 és fél millió forintos
fejlesztést teljes egészében uniós
támogatásból fedezték. A település
óvodájának épületét is sikerült korszerűsíteni: 15 millió forintos pályázati támogatásból megújulhatott a
fűtésrendszer és akadálymentes bejáratot is kialakítottak az épülethez.
Borbásné Márki Márta polgármester elmondta, fontos, hogy folyamatosan javítsák a településen élők
életkörülményeit. Ennek jegyében

ÚJ DÍSZPOLGÁRA ÉS ÚJ TESTVÉRTELEPÜLÉSE VAN

A 140 ÉVES SÁNDORFALVÁNAK
Július elején megalapításának kerek évfordulóját ünnepelte Sándorfalva: a tiszai nagyárvíz pusztítása után
újra benépesült az egykori Sövényháza. A 140 éves évfordulót a Szabadság téren megtartott ünnepi testületi
üléssel, a kitüntető címek átadásával, szoboravatással, majd egy fantasztikus városnapi programsorozattal
köszöntötték, hogy néhány héttel később egy újabb testvértelepüléssel is gazdagodjanak.
A Búza Katalin alpolgármester
vezette július 6-i ülésen ezúttal a
testület tagjai mellett jelen volt és
beszédet is mondott Farkas Sándor, Sándorfalva országgyűlési
képviselője, miniszterhelyettes,
Bánki Erik országgyűlési képviselő, a Parlament gazdasági bizottságának elnöke, Kakas Béla,
Csongrád megye közgyűlésének

elnöke, Alfonso Pallavicini, a településalapító őrgróf Pallavicini
Sándor leszármazottja és Sutka
István plébános is. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester arról
beszélt, „a mi közösségünk tagjai
megtanulták, hogyan lesz értéke a
munkának. Mi tudjuk, hogyan kell
tisztességgel dolgozni. Évről-évre
valamiért tenni, valamit gondozni,

ápolni, nevelni. De nemcsak élni
és túlélni, hanem fejlődni, szinte
az ágakkal és fűszálakkal közösen
nőni, a darvakkal vándorolni, de
ide mindig visszatérni, a náddal
lengedezni, a templomtorony
hangján szólni.
Megtanultuk, hogy nem elég a
befektetett munka, tudnunk kell
a minket körülölelő csodás tájjal

összhangban lenni, belőle és általa
új energiára lelni, egymással és
a természettel közös egységben
élni.”
Az ünnepi beszédek után átadták az idei elismeréseket is.
Sándorfalva díszpolgára 2019-ben
Sári György lett, akit az életútja
ismertetésén túl így méltattak a
díszpolgári köszöntőben: „Köz-

a test vértelepülések listája is
bővült: Romániában, Erdélyben,
Szentegyházán írta alá Gajdosné
Pataki Zsuzsanna és Molnár Tibor
polgármesterek a testvértelepülési
megállapodásukat.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Fejlesztések Szegeden

ÚJ KIKÖTŐJE LESZ SZEGEDNEK
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meg valósuló úszóműves
kikötő annak a turisztikai fejlesztési koncepciónak a része,
mely főleg a Szeged főutcájának
is nevezett Tisza mentén valósul meg. A kivitelezővel nemrég
írta alá a szerződést a Szegedi
Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Kft. ügy vezető igazgatója.
Jávorszk y Ivá n, a Szegedi
Rendez vény- és Méd ia központ Nonprofit Kft. üg y veze-

tő igazgatója k inevezése óta
úg y látja, hog y a vezetése alá
tartozó intézmények közül az
eg y ik leg több potenciállal a
Par tfürdő rendelkezik. A lehetőségek kihasználása most
elkezdődött, hiszen egyszerre
két projekt is zajlik a területen. Egyrészt a parton szintén
uniós források felhasználásával
komoly rekonstrukciós munkálatok foly nak. Többek között
sólyapálya, parti sétány, gyerek
játszótér, horgászpálya és kulturált mosdók kialakítása zajlik a

napokban is. A teljes elektromos
hálózat megújul, a színpadtechnika kiszolgálási feltételei is
jav ulnak. A v íz- és csatornahálózat fejlesztése elsősorban
higiéniai szempontokból fontos.
Olyan mobilvécék telepítésére
kerülhet sor például, amelyek
elvezető csatornarendszerhez
kapcsolódnak, így lényegében
úg y működnek, mint eg y épített v izesblok k. A beruházás
meg valósításával a Partfürdő
teljes területén megújul a közvilágítás, ezért több vendéget

fogadhatnak a rendezvények,
különösen a Szegedi Ifjúsági
Napok, amely az utóbbi években
kezdte kinőni a területet.
Szorosan ezekhez a fejlesztésekhez kötődik az úszóműves kikötőállások kialakítása.
A központi móló a lapját eg y
27,4 X 11 méteres acél úszómű
alkotja, amihez eg y acélszerkezetű bejáró híd csatlakozik
majd. A központi eg ységhez
csatlakoznak majd a kishajók
számára épített kikötő mólók.
Összesen nyolc ilyen lesz, de

az építmény idővel bőv íthető
annak érdekben, hogy az eredetileg tervezett 48 k ishajós
befogadó képességét felemeljék
akár 72 férőhelyesre. A központi
móló pihenőhely lesz, amelyen
eg yszerre 80 fő tartózkodhat
majd. Az itt működő büfé és a
padok igazi úszóházi hangulatot varázsolnak majd ide.
A vízi pihenőhely alapterülete
300 négyzetméter lesz, a hozzá tartozó büféé pedig 40 négyzetméter.
Az egész úszómű acélszerkezete
45tonnát nyom, a faszerkezettel

és egyéb felépítményekkel együtt
pedig az összsúlya 75 tonna. Az
úszómű építése annak a helyi turisztikai fejlesztési koncepciónak
a része, mely főleg a Szeged főutcájának is nevezett Tisza mentén
valósul meg. A folyó túloldalán
ug yanis rövidesen elkezdődik
zöldvárosi beruházást, melynek
keretében a Móra park, valamint
a Stefánia sétány újul majd meg.
Az úszómű építését és telepítését
teljes egészében uniós támogatásból valósítják meg, melynek teljes
értéke közel 300 millió forint.

Fejlesztések a Kistérségben

IPARI PARKOT ALAKÍTANAK KI,

FITNESZPARKOT ÉPÍTENEK

ÉS BIZTONSÁGOSABBÁ TESZIK A KÖZLEKEDÉST

Domaszék lakossága öt év alatt több mint kétszáz fővel gyarapodott, mára
nagyjából 5100-an élnek a településen. A népességnövekedés miatt az önkormányzat a nevelési, oktatási intézmények folyamatos korszerűsítését,
bővítését, a víz-, a szennyvízszolgáltatás, valamint a csapadékvíz-elvezetés
kapacitásának növelését évek óta kiemelt célként kezeli.

Fejlesztések a Kistérségben

SIKERESEN PÁLYÁZOTT

SZATYMAZ AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN
Folytatás a 1. oldalról
Szatymazon az elmúlt években
számos fejlesztés valósult meg.
Elkészült például az általános
iskola energetikai korszerűsítése.
A közel 100 millió Ft-os beruházásból megújult az iskola
főépületének homlok zata: új
nyílászárókat építettek be, a fal
külső hőszigetelést kapott. Az
épület fűtését új kazán látja el,
az energia megtakarítását pedig
napelemes rendszer segíti. Szintén európai uniós támogatásnak
köszönhetően 80 millió forintból
új épületszárnnyal bővült az óvoda épülete.
Két sikertelen közbeszerzési
eljárást követően és jelentős önerő hozzárendelésével júniusban
végre aláírhatta az önkormányzat
a vállalkozási szerződést a kivitelezővel és megkezdődhetett
a kerékpárút építése Szatymaz
külterületén. A 180 millió forintos
beruházásnak köszönhetően a

Kitekintő
tiszteletben álló sándorfalvi lakos.
Egész életútja Sándorfalvához kötődik. Példamutató szakmai életútja, Sándorfalva iránti elkötelezettsége méltóvá teszi a Díszpolgár
kitüntető cím viselésére.”
Az ünnepség rendhagyó módon
zárult, ugyanis a résztvevők átsétáltak a Szabadság téri ünnepi ülés
helyszínéről a szomszédos Pallavicini Kastély kertjébe, ahol leleplezték Retkes Máté szobrászművész
alkotását, amely a településalapító
őrgróf Pallavicini Sándort ábrázolja. Itt Alfonso Pallavicini a családjáról beszélt, arról, hogy kerültek
erre a környékre Olaszországból a
XVII. század végén, és arról, men�nyire fontos neki és családjának
mind a mai napig Magyarország
és Sándorfalva. Két héttel később
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lakosság októbertől kerékpárúton juthat el Szatymaztól egészen a 2,3 km-re lévő 5-ös főút
mentén elhelyezkedő Fehér-tói
madárkilátóhoz vezető útszakasz
bekötésig.
A község játszótere mellett idén
májusban adták át a sportparkot egy 200 méteres futókörrel,
amely állami támogatással valósult meg. Szintén hazai pályázati támogatásnak köszönhetően
megkezdték a belterületi út- és
járda rekonstrukciót.
Szatymazhoz kiterjedt tanyavilág tartozik, amely hozadéka
a több tíz kilométeres földes úthálózat. Karbantartásához a Vidékfejlesztési Program keretében
egy MTZ traktort szerzett be az
önkormányzat egy földmunkákat
végző gréderrel együtt.
Konzorciumi partnerként vesznek részt a Humán kapacitások
és a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a

Mórahalmi járásban elnevezésű
projektekben. E két pályázat keretében különféle szakmai továbbképzésen vehetnek részt a helyi
óvoda- és iskolapedagógusok,
továbbá a lakosok számára különféle egészségtudatos és közösségfejlesztő programokat szerveznek.
A két projekt 2021-ig tart.
Két nyertes LEADER pályázatnak köszönhetően idén szeptemberben kezdődik a községi
tornaterem vizesblokkjának felújítása, valamint a polgármesteri
hivatal nyílászáróinak cseréje. A
község fejlesztésével sem álltak
le, és a lehetőségeket kihasználva nyújtottak be újabb és újabb
pályázatokat. Íg y ha sikerrel
járnak, többek között új főzőkonyhát alakíthatnak ki, tovább
folytathatják a kül- és belterületi
út- valamint járda rekonstrukciót, vonzó és mindenki számára
szerethető kistelepüléssé téve
ezzel Szatymazt.

A Szegedhez közeli nagyközség
önkormányzata az idén 1 milliárd
forintból gazdálkodhat, amelyből
elsősorban a település működését
kell finanszírozni, fejleszteni itt
is, akárcsak a többi településen,
pályázati forrásokból lehet, amit a
település igyekszik is kihasználni
– tudtuk meg Kispéter Gézától, a
nagyközség polgármesterétől.
Az idei esztendő egyik legjelentősebb beruházása őszre készül
el: az 55-ös számú főúton már
meglévő kerékpárutat összekötik a település központjával, így

Az idén befejeződött az óvoda
bővítése. Az új, 390 négyzetméteres épületben két csoportszoba,
kiszolgáló és szociális egységek
kaptak helyet. Most pedig egy
korszerű főzőkonyhát rendeznek
be az épületben. A beruházáshoz
elnyert 192 milliós támogatáshoz
72 millió forint saját erőt is hozzá
kellett tennie az önkormányzatnak.
Elkészült a polgármesteri
hivatal épületének hőszigetelése, kicserélték a nyílászárókat,
korszerűsítették a fűtést és aka-

Egy ipari park kialakítására
nettó 290 millió forintot nyert a
település. A beruházás előkészítése
már zajlik, a program egy 2016
nyarán megvásárolt fejlesztési
területen valósulhat meg, ahol
összesen 17 darab, 2 ezer és 4
ezer négyzetméter közötti ipari
ingatlant alakítanak ki. A fejlesztés
során elvezetik a csapadékvizet,
ellátják a területet villamos, gáz
és telekommunikációs hálózattal,
továbbá kiépítenek egy saját telepi vízhálózatot és tűzi víztárolót.
A területre 1700 méter hosszan

biztonságosabban meg lehet majd
közelíteni a bölcsődét, az óvodát
és az iskolát, de a tanyákon élők
is könnyebben bejuthatnak Domaszékre ügyeiket intézni. A pályázaton nyert 70 millió forintból
egyúttal a Petőfi utca burkolata
is megújul.
Jelentős lépés volt a település
életében a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer harmadik
ütemének kiépítése. Egy európai uniós pályázaton nyert 110
millió forintból több mint három kilométer hosszan készült
el vízelvezető rendszer, és ezzel
gyakorlatilag a település teljes
belterülete csatornázottá vált.

dálymentesítették a bejáratot –
minderre egy TOP-os pályázaton
nyertek 37 millió forintot. A település sportcsarnokát pedig 63
millió forintból napelemes hőszivattyú-rendszerrel szerelték fel.
Az energiatakarékos megoldással
télen fűtik, nyáron pedig hűtik
az épületet.
A közbiztonság javítását szolgálta két fejlesztés is. A Belügymisztérium pályázatán közel
15 millió forintot nyertek eg y
kamerarendszer k iépítésére,
ugyancsak pályázati segítséggel
bővítették a település közvilágítását és nyílt wifi-hálózatot is
kiépítettek.

aszfaltút fog vezetni, aminek megépítése szintén a projekt része.
– Most a sportcsarnok mögötti
területen fogunk neki egy szabadtéri fitneszpark kialakításnak. Erre 6 millió forintot nyertünk egy
pályázaton, és idén ősszel meg
is valósulhat az elképzelés. Az a
célunk, hogy az itt élő felnőttek
és fiatalok kulturált keretek között
tudják eltölteni a szabadidejüket,
sokat mozogjanak és egészségesen
éljenek – mondta el a polgármester.
Az elképzelések, tervek között
szerepel még a játszótér fejlesztése, egy judoterem kialakítása,
valamint a Teleházban egy helyi
terméktár létrehozása is.
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Kultúra

FELÚJÍTÁS UTÁN A MÚZEUM

Félidejénél jár Szeged patinás filmszínházának, a százéves Belvárosi Mozi épületének felújítása. Kívül már elkészültek a homlokzat felújításával, odabent viszont továbbra is lázas munka folyik: a legtöbb tennivaló a Szeged
Oscar-díjas szülöttéről, Zsigmond Vilmosról elnevezett nagyteremben vár még az építőkre.

Szó szerint kívül-belül, alul és felül teljesen megújul a Móra Ferenc Múzeum. Újrafestik a homlokzatot, felújítják a nyílászárókat, lépcsős lejárót építenek az
alagsori látványtárakhoz, az épület tetejére pedig kilátót építenek.
szetvédelmi tárlat modern külsőt
kap: egybenyitják a mellette lévő
teremmel, ahol a gyerekeknek
interaktív közösségi részt hoznak létre.
A második emeleten meglévő
irodahelyiségek teljesen eltűnnek
és helyüket egy interaktív, állandó
Móra Ferenc irodalmi munkásságát bemutató kiállítás veszi át.
– Névadónk ról szeretnénk
a jövőben méltó módon megemlékezni, így az életművét is
igyekszünk majd minél populárisabban, interaktív formában
bemutatni – mondta el Fogas Ottó
múzeumigazgató.
A rekonstrukció során teljesen
felújítják a kultúrpalota tetőhéjazatát is, az épület tetejére pedig
egy kilátó kerül, ahonnan majd
belátható lesz a Tisza szegedi
kanyarulata és a város nagy része.

A VÁR IS ÚJJÁSZÜLETIK
		
Új kulturális attrakciót alakítanak ki a szegedi várban is. Itt is új kiállítás várja majd a látogatókat. Újjászületik és bővül a kőtár, elkészül
az Erzsébet-templom oldalfalait bemutató kiállítás, a Mária Terézia
kapu mentén pedig végleges bejáratot alakítanak ki pénztárral és
akadálymentesítik is az épületet, emellett korszerűsítik a meglévő
fűtési rendszert és felújítják a tetőteraszt.

Alföldi Róbert Bulgakov-produkciójával kezdődik
az új szezon a nagyszínházban

AZ OSCAR-DÍJAS SZABÓ ISTVÁN ÉS
A KOSSUTH-DÍJAS JURONICS TAMÁS
IS RENDEZ A SZEGEDI SZÍNHÁZ ÚJ ÉVADÁBAN

Dinamikusan, több mint négyszáz fővel nőtt az elmúlt öt évben a több mint két
évtizede ismét önállóvá lett Algyő lélekszáma. Az öt és fél ezer lakosú nagyközségben a sikeres pályázatoknak és a jelentős helyi adóbevételnek köszönhetően
az idén közel 2 milliárd forintnyi fejlesztést sikerül megvalósítani.
Viszonylag jó helyzetben van az
1997-től ismét önálló település, mert
a közel 4 milliárdos költségvetésének negyedét saját forrásból, a helyi
iparűzési adóból tudja fedezni. Ez
és a sikeres pályázatok biztosítják,
hogy a település minden évben dinamikusan képes fejlődni.
– Forráshiány miatt még nem kellett visszaadnunk egyetlen nyertes
pályázatot sem – mondta el Molnár
Áron, de mindjárt hozzá is tette:
egyre nagyobb problémát okoz az

építőipari árak drasztikus növekedése, a komoly többletforrást olykor
nehéz a saját költségvetésből kigazdálkodni. De szerencsére eddig még
mindig sikerült. Százmillió forint
saját erővel toldották meg például
azt a pályázaton nyert 200 milliót,
amelyből három önkormányzati
épület – a polgármesteri hivatal, az
egészségház és civilház – energetikai
korszerűsítését oldották meg. Egy
EFOP-pályázaton nyert 70 milliós
támogatást, 140 milliós önerővel egé-

szítettek ki, hogy az egykori Zöld
iskola épületének felújításával Fecskeházat alakítsanak ki. A 13 teljesen
felújított lakásba már be is költöztek
a 35 év alatti fiatal párok.
Az önkormányzat itt azzal is segíti
a családalapító fiatalokat, hogy lakbért nem, csak a közüzemi számlákat
kell fizetniük. Az igénylők előtte egy
tanfolyamon is részt vehettek, ahol
többek között informatikai és vállalkozási alapismereteket tanulhattak.
Az idén több fejlesztés is kapcsoló-

A jövőre százéves patinás filmszínház nem mindennapi születésnapi ajándékot kap: több mint
830 millió forintból a pincétől a
padlásig, kívül és belül teljesen
megújul. Az épület műemléki
védelem alatt áll, ezért a munkálatok során külön figyelmet
fordítanak arra, hogy ahol lehet,
ott az eredeti, 1920-as állapotot
állítsák vissza.
Két pályázaton elnyert európai
uniós forrásból felújítják a Szeged
díszpolgáráról, az Oscar-díjas
Zsigmond Vilmosról elnevezett
nag y termet, ahol kicserélik a
mozivásznat, a hangrendszert

és a székeket, megújul a több mint
ötszáz nézőt befogadó terem faburkolata, akadálymentesítenek,
és átjárhatóvá teszik az épület
összes terét.
A filmszínház előtere is teljesen kitisztul, nem lesznek benne
külön helyiségek, áttekinthető
lesz az egész tér. Korszerűsítik az
épület fűtési, valamint a szellőzőés a világítási rendszerét is.
A tervek szerint a pincében
interaktív mozis kiállítóteret is
létre hoznak. A tárlat 21. századi
technológiák segítségével mutatja
majd be a filmtörténet jelenét,
múltját és jövőjét, különös tekin-

Wagner Tannhäuser című operáját állítja színpadra a Szegedi Nemzeti Színház
2019/2020-as évadában az Oscar-díjas Szabó István, a Kossuth-díjas Juronics Tamás
pedig két mesebalettet is koreografál. A korábbi évekhez hasonlóan most is tizennégy
bemutatóval várja a közönséget a háromtagozatú teátrum.
Az évad szeptember 27-én Alföldi Róbert rendezésével, Bulgakov
Molière, avagy az álszentek ös�szeesküvése című színművével
indul. A darabot előbemutatóként
két alkalommal május közepén
már láthatták a szegediek.
Októberben Puccinni két egyfelvonásos operáját, a Gianni
Schicchit és A köpenyt Göttinger
Pál rendezésében mutatják be,
majd a következő hónapban a Szegedi Kortárs Balett gyerekeknek
szóló produkciója, a Hamupipőke
következik. Prokofjev zenéjére Juronics Tamás készít koreográfiát.
Karácsony előtt a Mágnás Miska híres dalai csendülnek fel Peller Károly rendezésében. Az előadás érdekessége, hogy 45 évvel
ezelőtt Szirmai Albert művében
Szegeden kezdte pályáját Oszvald
Marika, a Kossuth-díjas művésznő
ezúttal a nagymama szerepében
tér vissza a Tisza-parti városba.
Jövő februárban érkeznek Szegedre a K2 Színház fiatal művé-

szei, Benkó Bence és Fábián Péter,
hogy újraértelmezzék Fazekas
Mihály Lúdas Matyiját. Márciusban pedig ismét az operáé lesz
a főszerep. Wagner Tannhäuser
című művét az Oscar-díjas filmrendező, Szabó Ist ván állítja
színpadra.
Az évad egy igazi különlegességgel zárul a nagyszínházban:
Orwell 1984 művének magyarországi ősbemutatóját áprilisban láthatja majd a közönség, a
színpadi adaptációt Horgas Ádám
készítette és rendezi.
A Kisszínházban az első premiert
April De Angelis az 1600-as évek végén játszódó nőközpontú darabját,
a Színházi bestiákat Horgas Ádám
rendezi októberben. Ezt követően
láthatja a közönség Gimesi Dóra és
szerzőtársai sikeres ifjúsági regénysorozatának színpadi változatát, az
Időfutárt. Barnák László főigazgató ezzel a darabbal tér vissza a
rendezéshez.Decembertől játsszák
László Miklós békebeli hangulatot

árasztó vígjátékát, az Illatszertárt,
a rendező Sztarenki Pál lesz.
A jövő évet egy „operába avató
előadással” indítják a Horváth Mihály utcai játszóhelyen: januárban
mutatják be Mozart Cosi fan tuttejét, Toronykőy Attila rendezésében.
Ezt követi februárban Mohácsi
István Johanna című színművének ősbemutatója, amelyet a szerző testvére, Mohácsi János állít
színpadra, ezt a Szegedi Kortárs
Balett felnőtteknek szóló meséje,
Juronics Tamás koreográfiája, a
Coppélia követi.
Áprilisban a kisszínházi évad
záróelőadásaként mutatják be
Pintér Béla népies-zenés krimiballadáját, a Parasztoperát. A
darab egy határokon átívelő kulturális együttműködés keretében
jön létre: az Újvidéki Színházzal
koprodukcióban készülő produkció rendezője a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának művészeti vezetője
Keresztes Attila lesz.

dott a Tiszához. Egyrészt felújították
és korszerűsítették a szabadstandot,
ahol Tiszavirág néven új plázs és
kikötő létesült, másrészt a régi rakodóterület helyén létre hozták a
Szent Anna kikötőt. A település több
pályázatot is összehangolt a siker
érdekében, így a 143 millió TOP-os
és összesen 80 milliós HUSRB határon átnyúló pályázati támogatást 70
millió forinttal kellett kiegészíteniük
a szabad strand melletti kikötő áttelepítésére, az új stég kialakítására
és a kikötő fejlesztésére, ahol már
kishajókat is tudnak fogadni. Ezzel
párhuzamosan a folyópart is megfiatalodott: vendéglátóegység létesült,
térköveztek és parkosítottak, hogy
szép környezetben szervezhessenek
közösségi programokat. Jelentős
fejlesztés kezdődött a Borbála Fürdőben is, ahol az év végéig elkészül egy
33 méteres hidegvizes medence, ami
eddig hiányzott a fürdő kínálatából.
Az úszásoktatást is segítő beruhá-

zást 600 milliós TAO-támogatásból
és 280 millió forintos saját erőből
valósítja meg az önkormányzat. –
Örömteli probléma, hogy kinőttük
az óvodánkat: míg 2014-ben 178-an,
addig az idén már 247-en iratkoztak
be az intézménybe. Most – saját erőből – egy konténerépülettel bővítjük
az óvodát. Később pedig szeretnénk

az összes gyermekintézményünket
egy helyre költöztetni.
Az idén is jut útfelújításra pénz:
többek között megújul a Kosárfonó
utca burkolata, folytatják a járdaépítést a Vásárhelyi és Kastélykert
utcában, az egykori „olajos házak”
körül pedig 120 parkolót alakítanak
ki és húsz fát is ültetnek.

Fejlesztések a Kistérségben

BENÉPESÜLT A FECSKE HÁZ, KÉSZ AZ ÚJ
KIKÖTŐ ÉS MEDENCE ÉPÜL A FÜRDŐBEN

Kitekintő

ODABENT MÉG DOLGOZNAK, DE KÍVÜL MÁR ERDÉLYI VENDÉGEI VOLTAK A
MEGSZÉPÜLT A SZÁZÉVES BELVÁROSI MOZI DÓCI FALUNAPNAK

LÁTOGATÓBARÁT LESZ
az alagsori látványraktárakat. Az
itt lévő természettudományi, néprajzi és régészeti látványtárakba
korábban csak kerülővel, kívülről
tudtak bejutni a látogatók.
Az aula is teljesen megújul: új
helyre kerül a recepciós pult, a
régi pénztár mögött egy közösségi
teret alakítanak ki, itt kap helyet
egy vendéglátóegység is.
Az első szinten két nagy kiállítórészleg – amelyek korábban a
dínó- és a Pompeji-kiállításnak is
helyet adtak – teljesen megújul: a
termek hűtési-légkezelési rendszert és korszerű világítástechnikát kapnak.
A fejlesztés után – a 40 évet
megért, állandó kiállítás helyén
– egy teljesen új interaktív természettudományi kiállítás jön
létre, amely az Alföld és a Tisza
élővilágát mutatja be. Az új termé-

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Fejlesztések Szegeden

A PINCÉTŐL A PADLÁSIG

A Móra-múzeum történetének
legnagyobb szabású felújítása június elején kezdődött. A főépület,
valamint a vár turisztikai célú
fejlesztését 899 millió forint vissza
nem térítendő összeggel támogatja az Európai Unió, amelyhez
a szegedi önkormányzat további
500 millió forintos saját forrással járul hozzá, hogy 21. századi
interaktív, látogatóbarát kiállítóhelyek születhessenek.
A június elején kezdődött felújítás első lépéseként felállványozták a több mint 120 éves épület
Móra-parkra néző homlokzatát,
hogy a műemlék ablakokat felújíthassák és a homlokzatot lefesthessék. Ezt követően az állványokat
áthelyezik a vár felőli hátsó homlokzatra, hogy ott is elvégezhessék
a szükséges munkákat.
Az épület homlokzata továbbra
is tört fehér színű marad, ám az
ablakokat a jelenlegi barna helyett
az eredeti zöld színűre festik.
A felújítás részeként az épület külső részén körbeszigetelik
a lábazatot, majd látványbeton
burkolattal takarják le.
A felújítás során egy újonnan
kialakított lépcsővel a főbejárat
felől is megközelíthetővé teszik

7. oldal • 2019. 08.

Z ÁPORTÁROZÓT ÉS PIHENŐPARKOT
IS KI A L A KÍTA NA K

Ötvennégy milliós pályázati támogatásból még az idén megoldják
a település északi területeinek csapadékvíz elvezetését és tárolását. Az úgynevezett Négyszög-tóból záportározót alakítanak
ki, hogy biztonságosabbá tegyék az esővíz elvezetését. A tervek
szerint később a tó partján pihenőpark is létesül.

tettel három kiemelt szegedi alkotó – Zsigmond Vilmos, Balázs Béla
és Csőke József – munkásságára.
– Az épület egy elkülönített
részében VR-mozit szeretnénk
kialakítani – mondta el Jávorszky Iván, a filmszínházat is üzemeltető Szegedi Rendezvény- és
Médiaközpont igazgatója.
Hog y pontosan milyen lesz
majd a különleges mozi? Ezt
nehéz előre megmondani, mert
olyan gyorsan fejlődik a technika. Ami biztos, a Virtual Reality-filmek valódi térbeli hatást
nyújtanak. Az erre elkülönített
részben a nézők egy speciális

„szemüveget”, headsetet viselnek,
miközben folyamatosan mozoghatnak, szinte együtt élhetnek a
filmekkel. A szemüveg leköveti
a nézők fejmozgását, és a nézőpontnak megfelelően alakítja a
látványt. Éppen úgy, mintha a
valódi térben látnánk a filmen
zajló eseményeket.
Eg y-eg y f ilm 10-15 perces,
egész estés mozifilmeket ugyanis egyelőre nem készítenek ilyen
technológiával. Európában ma
még legfeljebb öt-hat ilyen mozi működik, Mag yarországon
pedig a szegedi az elsők között
lehet majd.

A FELÚJÍTÁS A L ATT IS
MŰKÖDIK
A MOZI EGY RÉSZE
A munkálatok kezdetekor egy időre teljesen leállt
az intézmény, egy hónap után ismét megnyílt a
Csőke József terem, ahol jelenleg is két előadást
tartanak naponta, ezzel párhuzamosan pedig az
újszegedi Délvidék házban is vetítenek filmeket. A
felújítás utolsó hónapjában viszont ismét teljesen
bezár majd a Belvárosi Mozi, ekkor csak a Délvidék
házban lesznek vetítések.

Fejlesztések Szegeden

HATALMAS BERUHÁZÁSOKAT HOZOTT A NYÁR SZEGEDEN:

NÉGY CÉG SOK MILLIÁRD FORINTÉRT ÉPÍTKEZIK
 Folytatás a 1. oldalról
A gyárat a cég létesíti, de az infrastruktúra kiépítéséből a város
is kiveszi részét: az autópályáig
kétszer két sávos út épül a régi M5ösön, és a vízellátás megteremtésében is részt vállal a város. Néhány
héttel később, július közepén a
négymilliárd forintos árbevételű
gyógyszeripari vállalat, a Goodwill
Pharma jelentette be, 800 millió
forintos beruházással új logisztikai
központot épített Szegeden.

A teljes egészében magyar tulajdonban lévő, gyógyszerforgalmazással és étrend-kiegészítők
gyártásával foglalkozó cég két
szegedi üzemegységében több
mint száz embernek ad munkát,
Szerbiában pedig nyolcvan főt
foglalkoztat.
A z 1997-ben indult családi
vállalkozás tulajdonosai – Jójárt
Ferenc és felesége – a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően
úgy kalkulál, szegedi üzemük 6

1996 óta minden évben megtartják a falunapokat Dócon. Az
idei kissé más volt, mint a korábbiak, ugyanis küldöttséget vártak Székelyföldről, pontosabban
Csekefalváról, akikkel testvér
települési megállapodást kíván
kötni, a település.
A szokásos hajnali zenés ébresztővel indult a nap, Subásék
húzták a talpalávalót, és a dóci
szép hölgyek énekeltek, táncoltak. Ezt követően Sutka István, a
község plébánosa tartott ünnepi
misét, amelyen a csekefalvi küldöttség is részt vett.
Ezt követte a főtéren található
kopjafa megkoszorúzása. Itt a
megemlékezés virágait helyezte el Csekefalva részéről Simó
Dezső Szabolcs polgármester,
illetve Barát István, az erdélyi
település református lelkésze és
Barát-Szilveszter Csilla Melinda.
Dóci önkormányzat képviselőtestülete részéről Tóth Margit
polgármester és Kertész Zsolt
a Dóc Községért Eg yesület elnökségének tagja főhajtással
emlékezett a II. világháborúban
elesettekre.
A szabadtéri színpadon folytatódott az ünnepi műsor. Ficsor Zoltánné alpolgármester
színpadra szólította Csekefalva
polgármesterét, lelkészét és Dóc
polgármesterét. Ezek után Dóc
első embere mondott ünnepi
köszöntőt, kiemelve azt, hog y
milyen megtisztelő, hogy ellátogattak hozzánk Erdélyből. Majd
Csekefalva polgármestere szólt,
kiemelve mennyire fontos szá-

mukra az anyaországgal való
kapcsolat.
Ezt követően az erdélyi település ajándékot adott át a polgármester asszonynak. Az általános
iskolások néptánc csoportja is
bemutatkozott, és nag y sikert
arattak a kicsik. Sikerük értékét
növeli, hogy csak néhány hónapja
táncolnak Makra András vezetésével. A látványos népi táncot
követte Barát István Csekefalva
református lelkészének beszéde,
aki szintén arról beszélt men�nyire fontos az Erdélyben élő
magyaroknak a testvéri kapcsolat. Ezután ismét a Tóth Margit,
Dóc polgármestere kapott szót,
aki önkormányzati elismerést
adott át azoknak, akik minden
rendezvényen hozzájárulnak
munkájukkal a sikerhez.
A Pro Art Alapfokú Művészeti
Iskola táncosai a művelődési házban adták elő a műsorukat. Az
általános iskolában Gubis Lászlóné, a község díszpolgára, az Értéktár Bizottság elnöke nyitotta
meg azt a kiállítást, amelynek
címe „Akikre büszkék vagyunk!”
Eközben a művelődési ház udvarán sok-sok bográcsban rotyogott
a finomabbnál finomabb pörkölt,
a falu kemencéjében sültek a
töltött vadkacsák. A főzőverseny
zsűrije nem tudott dönteni a
helyezésekről. Ahány bogrács
étel volt mind más és más alapanyagból főtt, az elkészült étkek
nagyon finomak voltak, így úgy
határozott a zsűri, hogy minden
főző kap egy emléklapot és egy
üveg bort.

gítette. A több mint 3,2 milliárd
forintos nettó árbevételű, elsősorban PVC-granulátumokat és
-porkeverékeket gyártó cég ezzel a
fejlesztéssel kétszeresére bővítette
termelési kapacitását.
Július vége felé pedig egy újabb,
immár negyedik nagyberuházás híre érkezett meg: az építőipari kivitelezéssel, építőanyag
kereskedelemmel és gyártással
foglalkozó cég, a Bodrogi Bau
több mint egymilliárd forintos

beruházással bővíti polisztirol
szigetelőhab-gyártó kapacitását
Szegeden.
A 7,3 milliárd forint nettó árbevételű vállalkozás a szegedi
Szatymazi utcai telephelyén két új
üzemcsarnokot épít, ahol fejleszti
a szigetelőhab-gyártás technológiáját és növeli annak kapacitását. Az év végéig megvalósuló
fejlesztést egy közel 500 milliós
forintos uniós és hazai támogatás
teszi lehetővé.

milliárd, szerbiai pedig 3 milliárd
forintnak megfelelő árbevételt hoz
idén. Összességében így 2019-ben
9 milliárd forintra emelkedhet
Magyarország legdinamikusabban növekvő gyógyszeripari cégének árbevétele.
Ugyancsak július közepén adta
hírül a Magyar Távirati Irodán keresztül a műanyagipari termékek
gyártásával foglalkozó szegedi
cég, a Szeplast, hogy 1 milliárd
forintos beruházást hajtott végre.

A fejlesztés során „egy új automata alapanyag-bemérő és adagoló rendszert, két hideg-meleg
keverőt és két extrudert helyeztek
üzembe, amelyek optimalizált és
költséghatékony gyártási, ellenőrzési és kiszolgálási folyamat
bevezetését teszik lehetővé.”
A legmodernebb, legkorszerűbb
technológiát képviselő berendezések beszerzését csaknem félmilliárd forint vissza nem térítendő
uniós és hazai támogatás is se-
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A SZEGEDI KISTÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK NEVÉT

HARMINC ÉV ALATT A T. HÁZBAN?
Könnyen kereshetők a magyar országgyűlés felszólalásai 1990-től napjainkig
a K-Monitor által kifejlesztett rendszerben. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás településeinek nevét hányszor ejtették ki
harminc év alatt a Tisztelt Házban. Jelenleg tizenöt település a tagja a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulásának.

1859. Ennyiszer ejtették ki a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulásában résztvevő települések
nevét a parlamentben három évtized alatt, 1990-től napjainkig.

KÜBEKH Á Z A:
29 TA L Á L AT
Molnár Róbert polgármester,
országg y űlési képv iselő még
országg y űlési képv iselőként
sokszor beszélt a szülőfalujáról
a T. Házban. 1999-ben például
arról szólt, hogy „még a ‚70-es,
‚80-as évek körül szárnyra kaptak
olyan hírek, miszerint az akkori
kormányzat határátkelő építését
fontolgatta Kübekházánál. (…)
Ezzel új távlatok nyílhatnának
meg a Csongrád és Temes megye
közötti kereskedelmi, kulturális
és egyéb határ menti kapcsolatokban.” Azóta eltelt húsz év…, épül
a Kübekháza-Rábé határátkelő,
mely hamarosan megnyílhat.

TISZ A SZIGET:
8 TA L Á L AT
Molnár Róbert Tiszaszigetről
is beszélt a parlamentben. 2000
őszén elmondta, „a Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet értesítést
küldött a baksi, gyálaréti, tiszaszigeti és kübekházi kirendeltségeinek, hogy december 1-jétől
gazdasági okok miatt meg kívánja szüntetni egységeit.” 2012-ben
Kontrát Károly államtitkár felszólalásában elmondta, hogy „átadták
a röszkei és a tiszaszigeti stabil

hőkamerákat, amelyek látótávolsága megközelíti a 20 kilométert.”

és kibányássza onnan, vajon megissza-e azt az olajat, avagy eladja
egy benzinkútnak.”

RÖSZKE:
114 TA L Á L AT
A röszkeiek nem biztos, hogy
örülnek annak, hogy ennyiszer
ejtették ki a településük nevét a
parlamentben. A találatok jelentős része ugyanis 2015 és 2019
közé esik, és a határon történt
eseményekkel és a szír férfi perével kapcsolatos.

DOM A SZÉK :
5 TA L Á L AT
Domaszék is szóba került a menekültválság kapcsán a T. Házban azzal, hogy ott is végeznek
helikopteres légi felderítést. Még
előtte, 2003-ban Nógrádi Zoltán
polgármester, országgyűlési képviselő indítványozta a homokháti
kerékpárút kiépítését a SzegedDomaszék-Mórahalom-Ásotthalom közötti szakaszon.

A LGYŐ:
30 TA L Á L AT
Algyő kapcsán még Tamás Gáspár Miklós országgyűlési képviselő is felszólalt az országgyűlésben
1991-ben. Arra reagált, hogy egy
képviselőtársa „azt a rémképet
vetítette elénk, hogy esetleg valaki
elmegy Algyőre, vesz egy birtokot,
és fúrni kezd, és megfúrja ezáltal
a magyar olajkincset. De kérdezem én, ha az a birtokos elmegy az
olajmezőre, és megfúrja az olajat,

DESZK:
8 TA L Á L AT
Csáky András országgyűlési
képviselő 2000 októberében arról beszélt a parlamentben, hogy
„nem telik el nap, hogy az újságok
ne adnának hírt egészségügyi intézmények működtetésének magánosításáról. Szegedtől Sopronig, Deszktől Ceglédig gőzerővel
folynak az előkészületek.” Szabó
Sándor országgyűlési képviselő
tavaly nyáron a kerékpárúthálózat-fejlesztés kapcsán elmondta,
Szeged és Makó között, Deszk határáig, illetve Makó és Kiszombor
között megépült a kerékpárútszakasz, csak a közte lévő néhány
kilométeres szakasz hiányzik. Azt
kérdezte, hogy ez mikor épül meg.

lakosára két fő körzeti megbízott
jut. A határnyitás következtében
nyilvánvaló, hogy Makó városától kellene átcsoportosítani az
erőket” – mondta 2000-ben felszólalásában Martonosi György
országgyűlési képviselő.

K L Á R A FA LVA :
17 TA L Á L AT
Az önkormányzatokat érintő
központosításról beszélt 2014ben Szabó Sándor országgyűlési
képv iselő a parlamentben. A
képv iselő azt mondta ennek
kapcsán, hogy „az állam lényegesen több forrást vont el a településektől, mint amennyi feladatot átvállalt. Itt van például,
ha csak a választókerületemet
nézem, K lárafalva település,
amely 400 ezer forintot kapott,
15 millió forintot igényelt, ami
egyébként kéthavi villanyszámlájára sem elég.”

napokat, vag y mondhatnám a
csongrádi borfesztivált. Ha a
végrehajtási rendeletek olyanok
lesznek, mint a bor jövedék i
törvényénél, akkor nem lehet
ezeken a fesztiválokon megkínálni senkit a sátorból kitöltött
borral?” – kérdezte a parlamenti
felszólalásában Vincze László
országg yűlési képviselő 2001ben, három év vel az uniós csatlakozásunk előtt, amikor még
galibát okoztak a szabályozások, rendelkezések.

SZ AT Y M A Z:
53 TA L Á L AT

„Mikor fizetnek kártalanítást
a lőtér használata miatt hátrányt
szenvedett dóci gazdáknak” –
kérdezte 2002 februárjában a T.
Házban Vincze László ország�gyűlési képviselő, aki 2008-ban
a dóci tározó majdani építéséről
is érdeklődött felszólalásában.

Mikor épül Petőfiszállás felé
lehajtó az M5-ös autópályáról?
– ez volt a fő téma a település
kapcsán 2004-ben és 2005-ben
az országgyűlésben, amikor a
képviselők interpelláltak vagy
tettek fel azonnali kérdést.

Torg yán József országg y űlési képviselő 1996-ban vette a
szájára először Szatymaz nevét
a T. Házban, amikor az ottani
templombetörésről beszélt. „A
Független Kisgazdapárt nyomban cselekedett is: megrendelte
azt a díszes, lila miseruhát, amit
elloptak a szatymazi templom
megg yalázásakor, és e héten
átadja Deli A ndrás kanonok,
szat ymazi plébános úrnak” –
mondta az FKgP elnöke a felszólalásában. Természetesen
az őszibarack-termesztés híres központjaként is felmerült
Szat y maz neve a parlamenti
felszólalásokban.

FER ENCSZ Á LL Á S:
10 TA L Á L AT

SÁ NDOR FA LVA :
36 TA L Á L AT

ÚJSZEN TI VÁ N:
2 TA L Á L AT

„Jelenleg Kiszombor, Klárafalva, Ferencszállás községek 5500

„Mondhatnám én is a térségemben a sándorfalv i böllér-

„Va g y megem l íthetem Újszentivá nt, a mely a Széche-

DÓC:
28 TA L Á L AT

PETŐFISZ Á LL ÁS:
47 TA L Á L AT

nyi-terv pályázatán új önkormányzati lakásokat építhetett”
– mondta Molnár Róbert polgármester, országgyűlési képviselő
2002 februárjában a T. Házban.
Második alkalommal is Molnár
említette Újszentiván nevét.

ZSOMBÓ:
3 TA L Á L AT
„Huszonnyolc év vel ezelőtt
Szeged és Zsombó közt a Daciámból kifogyott az üzemanyag,
és egy segítőkész ember hozott
a szomszéd tanyáról benzint,
én azt megszív tam, és bizony
egy fél kortyot lenyeltem, egész
éjszaka tűzveszélyes volt a leheletem is” – kezdte parlamenti
felszóla lását 201 2-ben Za kó
László képv iselő. Íg y lett eg y
találata Zsombónak a K-Monitor által k ifejlesztett rendszerben.

SZEGED:
1469 TA L Á L AT
A legtöbbször még szegedi országgyűlési képviselőként Botka
László polgármester mondta ki
a város nevét, negyvenkétszer, a
legtöbbször jobboldali szegedi
politikus, Bartha László, tizenötször. Több mint hat éve mondta
ki utoljára szegedi kormánypárti
országgyűlési képviselő a parlamentben azt a szót, hogy Szeged.
Szabó Sándor ellenzéki képviselő
2014 óta 28 alkalommal beszélt
Szegedről a T. Házban.

Közlekedés

TOVÁBB BŐVÜL A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT
A Szegedre érkező uniós fejlesztési források jelentős részét
kerékpárutak fejlesztésére fordítja az önkormányzat. A cél az,
hogy a városi bringás közlekedést minél sokoldalúbbá tegyék,
ugyanakkor a szomszédos települések mindegyike elérhető legyen
biztonságosan, kerékpárral.

A szegedi önkormányzat 226
millió forintos önrésze mellett a
fejlesztéshez 655 millió forintos
vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a város
kerékpárútjainak fejlesztésére.
Ebből az összegből jelentős beruházásokat lehet megvalósítani. A
már meglévő – a város központ-

jából a József Attila sugárúton
kifelé vezető – kerékpárúthoz a
Tarján szélén idén nyáron csatlakozott egy új szakasz, amely
ezúttal nem vezeti át a biciklist
az út túloldalára a Deák Ferenc
Gimnáziumnál, hanem folytatódik a jobboldalon, és a Budapesti
körút, Csorba utca mentén elvezet
a körtöltéshez. Itt egy támfallal
segítették a kerékpárosok átjutását az új-petőfitelepi részre, ahol
a Bástya sornál csatlakozik az
út a korábban elkészült, Algyőig
vezető kerékpárúthoz.
A fejlesztés fontos eleme, hogy
a Budapesti körút és József Attila
sugárút találkozásánál üzembe
helyezték a város első kerékpáros szervizpontját. Itt alapvető
szerelési munkálatokat bárki
elvégezhet a járművén, és fel
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is pumpálhatja a kerekét. A z
illetékes önkormányzati szakbizottság már arról is döntött,
hogy megkezdődhet két újabb
szervizpont tervezése. Az egyik
az Árpád téren lesz, ahol nagy a
biciklis átmenő forgalom, a másik pedig Újszegeden a Csanádi
utcai Spar Áruház melletti ke-
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rékpártárolónál szolgálja majd
a kétkeréken közlekedőket.
Korábban elkészült, és átadták a közlekedőknek a projekt
első szakaszát Szeged–Sándorfalva között. Elkészült az M43as csomópont előtt és után a
kerékpárút közúti átvezetése.
A z A lg yői főcsatornán kerék-

páros kishíd épült. Kerékpáros
pihenőhelyet alakítottak ki 5,8
k ilométerre Szegedtől és 2,8
kilométerre Sándorfalvától. A
Szeged-Sándorfalva kerékpárút
folytatása 2020-ig épül meg Dócon át Ópusztaszerig ugyancsak
uniós pénzügyi támogatással.
A városi kerékpárút-hálózat
is bővülni fog a közeljövőben.
Közvetlen kerékpáros összeköttetés létesül például a szegedi
lézerközponttal, valamint a város határában lévő logisztikai
központtal. Rövidesen Bordány
felé is nyugodtan elindulhatunk
kerékpárral, mert ezen a szakaszon is megépül a bicikliút.
Szeged igazi bringás város lett
az utóbbi években, amit az is
bizonyít, hogy a folyamatosan
bővülő kerékpáros úthálózatnak
köszönhetően ma már minden
ötödik városlakó ezt a környezetbarát közlekedési eszközt
használja.
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