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SZINTE MINDENRE
JUTOTT FIGYELEM

SZOLGÁLNI

KELL A

ÉS FEJLESZTÉSI
FORRÁS

KÖZÖSSÉGET

Az elmúlt öt évben Deszk
közel 900 millió forint
pályázati pénzt nyert.
Kitekintő

MEGÚJUL GYÁLARÉT
KÖZPONTI TER E

Kübekháza fejlődése a
település összetartó közösségének köszönhető.

6. oldal

Kitekintő

Interjú

2. oldal

160 millió forintból újjászületik a játszótér, megújul
a buszforduló, régi helyére kerül a harangláb.

Fejlesztések Szegeden

2. oldal

Szociális háló

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ

A SZEGEDI SZOCIÁLIS BÁRLAKÁS PROGRAM
Szeged önkormányzata minden olyan család számára szeretne megfizethető és kényelmes otthont biztosítani, akik
szociálisan rászorulók. Négy éve ezért indították el azt a bérlakás programot, mely lehetőséget biztosít a lakhatási

Folytatás a 6. oldalon
lehetőségek bővítésére a kisebb jövedelműek számára is.

Kitekintő

CSALÁDBARÁT
FEJLESZTÉSEKKEL

BOTKA:

MEGVÉDJÜK

BÉKÉSEN FEJLŐDŐ

VÁROSUNKAT
Polgármester úr, 17 éve folyam atosan vezet i Szegedet , nem
unja még?
Éppen ellenkezőleg! Minél
több mindent érünk el, mi annál
többet szeretnénk még megva lósítani. Öröm látni, hog y

ez alatt a csaknem két évtized
alatt mennyit fejlődött Szeged.
Egy leszakadó vidéki városból
a Dél-Alföldi régió kulturális,
gazdasági és tudományos központjává vált otthonunk.

Folytatás a 3. oldalon

TESZIK EGYRE VONZÓBBÁ

A KISTELEPÜLÉST

Magyarország legmélyebben fekvő települése, Tiszasziget az elmúlt öt
évben egyáltalán nem volt mélyponton, sokkal inkább a töretlen fejlődés
jellemezte. A közel 1800 lakosú település az elmúlt időszakban a sikeres
pályázatoknak és az önkormányzat stabil, céltudatos gazdálkodásának
köszönhetően több száz milliós beruházással gyarapodott.
Folytatás a 4. oldalon

Interjú

SZEGED SZOCIÁLIS HÁLÓJÁT SZÖVIK TOVÁBB:
NAGYSZABÁSÚ BERUHÁZÁSOK JAVÍTJÁK AZ IDŐSEK ELLÁTÁSÁT

Az elmúlt években a vidéki települések többségében sikerült a szociális ellátást szolgáló épületeket felújítania a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak. Az idén 5 milliárd forintból gazdálkodó, sikeresen pályázó társulás most
Szegeden szövi tovább a szociális hálót: időseket szolgáló intézményeket újít fel. A programban a jövő év végig hét
ingatlan korszerűsítése szerepel, hogy tovább javuljon a nappali ellátás színvonala a városban.
Folytatás a 7. oldalon

Kitekintő

Fejlesztések Szegeden

GONDOSKODÓ, CSALÁDBARÁT, ZÖLD,

ÉLHETŐ TELEPÜLÉSSÉ VÁLT ÚJSZENTIVÁN
Rengeteg elkészült beruházás, beadott pályázatok, és még megvalósításra váró
tervek jellemzik Újszentiván elmúlt öt évét. Putnik Lázár polgármester szerint az
Folytatás a 8. oldalon
elvégzett munkának látszanak az eredményei.

SORRA ÚJULNAK MEG A VÁROS ISKOLÁI:

A TÁPÉI BÁLINT SÁNDOR TAGISKOLA MÁR AZ ÖTÖDIK

Két év alatt saját és uniós forrásból több mint 8 milliárd forintot költ bölcsőde-, óvodaés iskolakorszerűsítésre a szegedi önkormányzat. Az elmúlt hónapokban négy szegedi
iskola épülete is megújult, szeptember elején pedig megkezdődött a felújítás a tápéi
Bálint Sándor tagiskolában.
Folytatás a 5. oldalon
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SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Fejlesztések Szegeden

3. oldal • 2019. 10.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Interjú

MEGÚJUL GYÁLARÉT KÖZPONTI TERE:

ZÖLDEBB ÉS MODERNEBB LESZ A KOPJAFA KÖRNYEZETE
Gyálaréten, a Koszorú utcánál újjászületik a játszótér, megújul a buszforduló, felújítják és visszateszik régi helyére a városrész jelképének számító haranglábat. A 160
millió forintba kerülő beruházás része az önkormányzat városfejlesztési programjának, amelynek során megfiatalodnak az egyes városrészek központi terei.
– A városrész történelmének meg-

Kiskundorozsmán a piac melletti tér és

lú játszótér épül. A jelenlegi kisebb

felelően újul meg a tér, de úgy, hogy a

a Kolozsvári tér. A gyálaréti munkákkal

mászóvárak helyett eg y új, nag yot

közösségi rendezvényeknek is helyet

párhuzamosan pedig készül Újszegeden

építenek, valamint a már meglévő,

tudjon majd biztosítani – mondta el a

a Víztorony tér felújítása, zajlik a Belvá-

jó minőség ű játszóeszközök mellé

munkaterület átadásán Botka László

rosban a Szent György tér és Szőregen a

további öt korszerű és biztonságos

polgármester, aki kiemelte, az önkor-

Hősök terének felújítása is.

játszóeszközt állítanak fel.

mányzat városfejlesztési programjának

– A fejlesztések megkezdése előtt min-

A terület ütéscsillapító burkolatot

fontos eleme, hogy valamennyi város-

den esetben kikértük a lakók, az adott

kap gyöngykavicsból és öntött, színes

részben az ott lakók életminőségét javító

városrészben élők véleményét – mondta

gumifelületből. Új fákat és cserjéket

beruházások valósuljanak meg.

el a polgármester.

ültetnek, meg újulnak a zöldfelüle-

Az elmúlt hónapokban ennek a prog-

Gyálaréten is az ott lakók igényeinek

ram a keretében újult meg a Klapka tér,

megfelelő, modern, európai színvona-

BOTKA: MEGVÉDJÜK BÉKÉSEN

FEJLŐDŐ VÁROSUNKAT

tek és modern utcabútorokat is k ihelyeznek.

Teljesen újjászületik a városközpont

eg y szovjet hősi emlékmű felállítása

A felújítás után a tér sokkal zöldebb

is, ahol a busz megfordul. A tér vis�-

miatt áthelyeztek. A környék lakóiban

lesz, összesen huszonhét új lombos fát

szanyeri tradicionális arculatát azzal,

2014-ben fogalmazódott meg először,

telepítenek a meglévők mellé, valamint

hogy az 1932-ben felállított harangláb

hogy a tér felújításával párhuzamosan

3900 cserjét is kiültetnek, új utcabú-

visszakerül régi helyére. Az átalakítással

kerüljön vissza régi helyére a harang-

torokat helyeznek el és sétány is épül

kapcsolatban két lakossági fórumot is

láb, amely közadakozásból készült.

a téren, amely teljes egészében önkor-

tartottak, végül az ott elhangzottakat

A harang tornyot most felújítják,

figyelembe véve készültek el a kivite-

majd v isszakerül eredeti helyére, a

A tervek szerint Gyálaréten jövő év

lezés tervei.

tér mértani közepére, ahol estéként

elejére végeznek a térfelújításokkal,

mányzati forrásból újjászületik újjá.

A tér története közel száz évre nyúlik

belülről ki is lesz világítva. Megfia-

azt követően sokkal szebb, élhetőbb

vissza. 1932-től a közepén egy harang-

talítják a kopjafát is, amely viszont a

és haszná lhatóbb lesz a városrész

láb állt, amelyet a hatvanas években

helyén marad.

központja.

Kitekintő

NEM URAI, HANEM A SZOLGÁI

VAGYUNK A HELYI KÖZÖSSÉGNEK

Folytatás az 1. oldalról
Nag y kihívást jelentett számunkra, hogy a szegediek igényei
alapján kialakított programunkat
meg tudjuk valósítani. De örömmel jelentem, hogy minden ígéretünket valóra tudtuk váltani.
Most sem teszünk másképp. A
szegediek bevonásával összeállított terveinket pontról pontra
fogjuk megvalósítani a következő
öt évben is.

Kübekháza rengeteget fejlődött az utóbbi öt évben, ám Molnár Róbert polgármester tágabb összefüggéseiben látja
a település jövőjét. Interjúnkból kiderül az is, hogy a sikereket sokkal inkább a képviselő-testületnek, a település
összetartó közösségének tulajdonítja, mint magának.
- Az egyik legrégebben hivatalban lévő pol-

húzásra kaptuk a felhatalmazást. Nem

az első éveink alatt rájöttünk arra, hogy

gármesterként hogy látja, mennyire sikerült

arra, hogy bárki nézetét, véleményét,

egy közösség újjáépítéséhez nem csak

kudarcaink is. Mindeközben – ha vál-

kihasználnia az utóbbi években a lehetőségeit

meggyőződését erővel megváltoztassuk,

kreativitásra, dolgos kezekre, sok pénz-

tozó intenzitással is – tégláról téglára

hanem arra, hogy mindenki felé igye-

re és építőanyagra, homokra, sóderre

épült mai formájára a mi kis falunk.

kezzünk jó példával szolgálni.

és téglára van szükség, hanem bizony

Igyekeztünk a habarcsba mindenkor

Kübekházának?
- Az elmúlt tizenhét évben azon mun-

ez idő alatt, és voltak persze fájdalmas

kálkodtunk, hogy több évtizedes hátrá-

- Főként a kistelepüléseken jellemző, hogy

olyan kötőelemekre is, mint például az

belekeverni a szeretetünket, mert 17

nyát, lemaradását ledolgozva, mielőbb

egyre kisebb a jelentősége annak, a jelölt

önzetlen motivációk, a nemes célok, a

esztendő közbizalma erre kötelezett

fejlődési pályára állíthassuk Kübekhá-

milyen párt vagy szervezet színeiben indul.

kitartás, a felemelt tiszta kezek, a be-

bennünket.

zát. Reményt és jövőt kívántunk 2002-es

Mintha Kübekházán is ez a tendencia ér-

csületes hozzáállás, az emberekkel való

hivatalba lépésünkkor adni az itt élők-

vényesülne.

együttérzés, az elesettekre, a kicsikre

- Az utóbbi öt év eredményei közül melyekre
a legbüszkébb?

Mit tart a legfőbb eredményének?
Rengeteg fontos beruházás
és építkezés történt az elmúlt
ciklusban. Számomra mégis az
a legfontosabb, hog y sikerült
megerősítenünk Szeged szabadságát és eg yedülállóan összetartó közösségünket. Nincs még
eg y ilyen szolidáris közösség
Magyarországon, mint a miénk.
Miután a kormány egyik napról

a másikra kivonult a szociális
ellátásból, nekünk saját erőből az alapjaitól kellett újjáépítenünk azt. Évi 600 millió
forintot fordítunk a szegediek
támogatására. Támogatjuk az
újszülötteket, a gyermeket nevelő családokat, az iskolásokat,
az időseket és a rászorulókat is.
A szegedi szociális bérlakás
program keretében 700 lakást
újítottunk fel és bocsátottuk
olyan szegedi családok rendelkezésére, akiknek saját erőből
nem tellett volna rá. Szeged a
szolidaritás és az összefogás
városa. És mi azon dolgozunk,
hogy meg is őrizzük annak.

milliárdos adóssága volt Szegednek . A városi cégekből a
fideszes vezetők hazatalicskázták a pénzt, ahelyett, hog y az
itt élő emberek boldogulására
fordították volna. Mi szisztematikus munkával rendet tettünk
az önkormányzatban, és mára
Szeged az eg yik legdinamikusabban fejlődő magyar várossá
vá lt, amely a saját lábán á ll.
Ered ményei n k ön ma g u kér t
beszélnek. Hozzánk érkezett
a leg t öbb eu r ópa i t á mogatás az elmúlt cik lusban. 300
milliárd forintot költhettünk
Szeged fejlesztésére. A szegedi cégek soha nem volta k
ilyen jó formában. Csak tavaly
12 százalékkal nőtt a szegedi
gazdaság teljesítménye. Több
száz új vállalkozás jött létre.
A v i lá g vezető i n for mat i k a i
és szolgáltató cégek előszere-

nek, és megértetni mindenkivel azt is,

- Nem arra szólt a megbízatásunk,

való fokozott odafi g yelés, és annak

- Csak a legfontosabbakat említem:

hogy Kübekháza közös felelősségünk.

hog y különböző párt- és lobbiérde-

folyamatos tudatosítása, hogy nem az

Európai uniós IPA-pályázatból, 5 millió

Nem csak a mindenkori polgármesteré

kek kiszolgálói legyünk, hanem arra,

urai, hanem csak az ideiglenes szol-

Euróból (1.5 milliárd forint) 2019 őszére

és nem is csak a megválasztott képvi-

hogy egy élhető falut építsünk, amely

gái vagyunk ennek a kis közösségnek.

megépült, Kübekházát Rábéval össze-

selőké, hanem valamennyi itt lakóé, a

mindenkié. Ahol eg yforma jogok és

Közszolgái azoknak, akik szeretnek és

kötő út. Még a határnyitás előtt állunk,

fiataloké éppúgy, mint az idősebbeké.

kötelezettségek illetnek meg minden

tisztelnek bennünket, elismerik erőfe-

ám hisszük: ahol utak épülnek, ott új

az akkori „kispiac” felett. 2018-ban úgy

es évek közepén, amely ezt követően

Folyamatos újraválasztásaink során

egyes polgárt, amely falu nem csak a

szítéseinket, de azoknak is, akik valami

lehetőségek is nyílnak. Idén tavasszal a

döntöttünk, hogy elbontjuk a régit, he-

több tulajdonosi változáson esett át.

megértettük, mi a közös gondolkodásra,

tősgyökeres régieké, hanem a hozzánk

miatt nem értenek velünk egyet.

Fő utcában és az Óbébai utcában sorra

lyére pedig önerőből, önkormányzati

Az elmúlt években nem látványos, de

a falu békés építésére, és nem a szét-

költöző újaké is. Faluvezetőkként már

- Nehéz egy közösséget egybekovácsolni,

került jelentős fejlesztés mellett, a falu

munkatársak, a falu lakói és kertépítők

fontos fejlesztések történtek a falu

hiszen különböző érdeklődésű, identitású,

184 villanyoszlopán történt izzó- és lám-

bevonásával új kispiacot építünk. Három

kommunikációs ellátottsága terén. Új

motivációjú emberek élnek egymás mellett.

patest-csere. Szintén az Európai Unió

hónap alatt készült el, évelő virágokkal

optikai gerinchálózat épült, és mind

Önöknek hogy sikerült?

pályázatából, 165 millió Ft-ból épült

ültettük be, napelemet, szélkereket és

a Telenornak, mind a Vodafone-nak új

- Egy építkezés soha nem könnyű.

2015-ben hidroglóbusz. A beruházás

öntözőrendszert telepítettünk, mintegy

adótornyai létesültek. E beruházások

Az építők állandóan ki vannak téve az

folytán az ivóvíz nehézfém koncent-

2.5 millió forint értékben. Önkormány-

több százmilliós nagyságrendű fejlesz-

Október elejére teljesen megújul a

időjárás viszontagságainak. Nekünk is

rációját a határérték alá szorítottuk. A

zatunk jelentős összegekkel támogatta

téseket jelentettek. A lista persze nem

Szent György téri szökőkút és környéke.

voltak álmatlan éjszakáink, és mi taga-

fejlesztéssel érezhetően erősebb lett a

az elmúlt 5 évben is az iskolai és óvodai

teljes, hiszen említhetném az egyedi,

A beruházás 71,4 millió forintos költ-

dás, most is vannak félelmeink, mert a

víz nyomása is, ám tapasztaljuk azt is,

programokat, kirándulásokat. Nyaranta

korszerű buszvárók kialakítását, a virá-

ségét a városi költségvetés biztosítja.

kisfalvak szempontjából egyáltalán nem

hogy a rendszer sajnos nem hibátlan. A

több hetes tábort, egész évben ingyenes

gosítási programunkat, vagy a térfigyelő

látjuk rózsásan a jövőt. Hálásak lehetünk

falu vízellátását biztosító egyik kutunk

kreativitás-fejlesztő foglalkozásokat,

azonban azért, mert az elmúlt öt évben is

sajnos tönkrement, ezért 2017-ben 29

szép eredményeink voltak, mint például

Tehát riogatás csak az, hogy
bukásra vannak ítélve az ellenzéki
városok?
Amikor csapatunkkal 17 évvel
ezelőtt átvettük a kormányzást,

Fejlesztések Szegeden

tettel választanak minket, és
sok ezer új munkahelyet hoztak
létre nálunk, mert folyamatos az
utánpótlása a jól képzett munkaerőnek. A szegedi emberek
szorgalmának, tehetségének és
munkájának köszönhetően talán még sosem voltak ilyen jók a
kiáltásaink, mint most.
És vannak tervek a jövőre is?
Természetesen. Tizenkettő
pontban foglaltuk össze a programunk kiemelt célkitűzéseit. A z első és a legfontosabb,
hog y megerősítsük városunk
szabadságát. Szeretnénk, hogy
a jövőben is a szegediek dönthessenek otthonuk jövőjéről.
Nem fogjuk hagyni, hogy mások
mondják meg nekünk, hogyan
éljünk Szegeden!
Legalább ilyen fontos, hog y
2030-ra Szeged leg yen a leg-

egészségesebb és legzöldebb
mag yar város. Szeretnénk elérni, hog y a szegediek minél
tovább él hessenek és minél
nag yobb jólétben.
Ing yenes egészségüg yi szűrővizsgálatokat fogunk biztosítani az embereknek, és a város
kiváló gazdasági teljesítményére alapozva újabb intézkedésekkel segítjük és támogatjuk a
szegedieket. Folytatjuk bölcsődéink, óvodáink és iskoláink
felújítását.
Tovább korszerűsítjük rendelőinket és új egészségházakat
építünk. Felkészítjük városunkat a klímaváltozás káros hatásaira. Véderdőt ültetünk Szeged
köré, amely tisztán tartja otthonunk levegőjét. Átállunk a
geotermikus fűtésrendszerre.
Teljesen elektromossá alakítjuk közlekedésünket.

Tovább erősítjük városunk
gazdaságát, az ELI lézerkutató
központ köré új üzleti negyedet
és ipari parkot építünk. Szeged
főutcájává alakítjuk a Tiszát.
Új közösségi tereket hozunk
létre a folyó mentén. Kulturális,
sport és szórakozó központtá
alakítjuk a víz partját.
Rengeteg ter v ü n k va n, és
öröm mel jelentem, hog y a z
önkormányzat saját erőből is
képes lesz meg valósítani őket,
ha kellő felhatalmazást kapunk
a szegediektől erre. Kulcsfontosságú, hog y a közg yűlésben
is többséget szerezzünk. Szeged az összefogás városa. Nagy
erőkkel próbálnak minket megosztani, de nem fog sikerülni!
Nem hag y juk, hog y veszélye
sodor já k szeretet t városunk
békés fejlődését. Együtt fogjuk
tovább építeni Szegedet!

SZEGED EGYIK LEGNÉPSZERŰBB TERE ÚJUL MEG
ként. A munkálatok szeptember elején

alakítanak ki, a szökőkút környékét

Az önkormányzati forrásból megúju-

kezdődtek el.

pedig helyrehozzák: felújítják a járdát

ló téren felülvizsgálják a faállományt

Nagy Sándor városfejlesztési alpol-

és a szökőkút környékét is leburkolják.

is, egy elgombásodott, beteg példányt

gármester hangsúlyozta, hogy egyelőre

A padokat áthelyezik a járda túlol-

ki is kellett vágni. Természetesen fákat

A környéken élők többször is kérték

nem teljes felújításról van szó, sokkal

daláról szökőkút közvetlen közelébe,

és egyéb növényeket is telepítenek a

rendszer kiépítését. Nem dicsekedni

az önkormányzatot, hogy újítsa fel a

inkább a tér József Attila sugárút felé

hogy a József Attila sugárúton átmenő

térre, hogy kellemesebb környezetet

mézeskalácsházi programokat szervez-

akarunk, hanem tesszük a dolgunkat

Szent György teret és az ott található

eső részének rekonstrukciójáról. Itt

kerékpáros forgalom ne zavarja a pi-

alakítsanak ki azok számára, akik itt

millió forintért új kutat kellett fúrat-

tünk. A Szeged környéki falvak közül,

a képviselő-testület tagjaival, amíg él a

szökőkutat. A térrel szemben egy iskola

található az a szökőkút, amely az utóbbi

henni vágyókat. A beruházást a Szegedi

szeretnének kikapcsolódni. A teljes

az „Év Települése” díj Kübekházának va-

nunk. Egy faházat építettünk kispiac

Deszk után elsőként nálunk épült ki

bizalom irányunkban, és amíg képesek

is található, ezért forgalmas területről

időben rendszertelenül működött. A

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

költség nettó 71,4 millió forint. A teret

ló odaítélése. Számos csodát is átéltünk

gyanánt még 2003-ban. Az idő túlhaladt

a helyi kábeltévé-hálózat még a 2000-

vagyunk ezt a szolgálatot ellátni.

van szó, sokan pihennek itt délutánon-

meglévő mederben állandó vízjátékot

végzi el alvállalkozók bevonásával.

várhatóan október elején adják át.
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KEMÉNY, KÜZDELMES, DE
EREDMÉNYES 13 ÉV DÓCON

KISTELEPÜLÉSBŐL NAGYKÖZSÉG: ÖT ÉV ALATT
KÉTMILLIÁRDDAL GYARAPODTAK AZ ITT ÉLŐK

Tóth Margit, Dóc polgármestere a közelmúltban bejelentette, hogy nem kíván újra indulni a posztért az idei helyhatósági választáson. A leköszönő polgármesterrel beszélgettünk ez elmúlt 13 évről.
- 2006 és 2018 között 28 pályáza-

kű, hogy a településünkön közérdekű

tot adott be önkormányzatunk. Ebből

adományozás is történt. A Rózsa utca

322 240 441 forintot nyertünk. A kon-

szilárdburkolattal ellátott részének

zorciumos pályázatok száma öt volt.

teljes körű felújítása, a másik részének

Ezekben az esetben a teljes pénzügyi

szórt kaviccsal történő megerősítése,

lebonyolítás, elszámolás a főpályázó-

az urnafal megépítése, a művelődési

nál realizálódik. Dóc Község csak a

házban a mosdók kialakítása is fontos

meg valósításban vesz részt. A fenti

eredmények. Köszönet azoknak, akik a

időszakban 14 működési célú pályázati

fenti adakozást önzetlenül megtették.

kérelmet adtunk be. Ide tartozik az

- Hogyan tekint vissza erre a 13
évre?

ÖNHIKI és mostanság a REKI. Ennek
összege 137 952 333 forint volt.

- Társadalmi megbízatású polgármesterként láttam el azt a feladatot,

- Miként lehet legjobban érzékeltetni a község gazdasági helyzetének
javulását?

amit a község lakosainak bizalmából

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Az elmúlt öt évben a Szegedtől 12 kilométerre fekvő Domaszék népessége közel százötven fővel gyarapodott és meghaladta az ötezer főt. A település 2017-ben ünnepelhette
önállóságának 65. évfordulóját. Ez a két mozzanat alapozta meg, hogy a jövőben a nagyközségi címet viselje.

FEJLŐDŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK
SEGÍT A MEGÚJULÓ

KOLLÉGIUMI ÚT

Finiséhez érkezett Szegeden a Kollégiumi út renoválása,
amely évtizedes közlekedési problémát old meg. Már
az útszakasz kopóréteget viszik fel a szakemberek, ezt
követően a hatósági engedélyek beszerzés után vehetik
majd használatba a gépjárművek a megújult utat.

– Az, hogy településünk lélekszáma

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb

millió forinttal kellett megtoldania

területet v illamos, gáz és telekom-

dinamikus nőtt meg is határozta a fej-

beruházása a belterületi csapadékvíz

az önkormányzatnak. A z okos falu

munikációs hálózattal, továbbá ki-

lesztés fő irányait: a nevelési, oktatási

elvezető rendszer harmadik ütemé-

program keretében ma már nyílt wi-

építenek eg y saját v ízhá lózatot és

intézmények korszerűsítésére és bőví-

nek kiépítése volt. Eg y európai uniós

fi is működik a településen, a helyi

tűzi víztárolót. A területre 1700 méter

tésére, a víz-, a szenny vízszolgáltatás,

pályázaton nyert 110 millió forintból

értékek megőrzésére pedig értéktár

hosszan aszfaltút fog vezetni.

valamint a csapadékvíz-elvezetés ka-

több mint három kilométer hosszan

bizottság alakult.

pacitásának növelésére koncentráltuk

épült ki a vízelvezető rendszer, ezzel

A közeljövő eg y i k leg fontosabb

hamarosan nekifogunk eg y szabad-

a forrásainkat – mondta el Kispéter

g yakorlatilag a település teljes belte-

feladata anna k az ipari park na k a

téri fitneszpark kialakításnak. Erre

Géza polgármester.

rülete csatornázottá vált.

kialakítása, amely re 290 millió fo-

6 millió forintot nyertünk, íg y idén

Öt év alatt közel 2 milliárd forintnyi

Lezárult a szenny víztisztító telep

rintot nyert a település. A beruházás

ősszel meg is valósulhat az elképzelés.

beruházással gyarapodott a település.

korszer űsítése és befejeződöt t a z

előkészítése már zajlik: a fejlesztési

Azt szeretnénk, hog y az itt élő felnőt-

A fejlesztések során elsősorban az

az ivóvízminőség-javító program is,

területen összesen 17 darab, 2 ezer

tek és fiatalok kulturált keretek kö-

európai uniós pályázatokra támasz-

íg y ma már az uniós előírások na k

és 4 ezer nég yzetméter közötti ipari

zött tudják eltölteni a szabadidejüket,

kaptam. 2016. október 1-től 2017. decem-

A munkaterületet április közepén

forrásból biztosítja az önkormányzat,

kodhattak, amelyeket sok esetben saját

megfelelő, egészséges ivóvíz folyik a

ingatlant alakítanak ki, a területről

sokat mozogjanak és egészségesen

ber 31-ig nem vettem föl tiszteletdíjat,

vették birtokba a kivitelezést végző

amelyet saját forrásból 50 millió fo-

erővel is kiegészítettek.

domaszéki csapokból.

elvezetik a csapadék vizet, ellátják a

éljenek – mondta el a polgármester.

- 2006-ban Dóc község vagyona 373

így a település 3.246.284 forintot spó-

Strabag Kft. szakemberei. Az útfelújítás-

rinttal egészít ki.

215 000 forint volt, 2018-ban települé-

rolt. Örülök, hogy megtettem. Ez kellett

sal évtizedes problémát orvosol a város,

Ezen felül a város már korábban

A telepü lés több középü letének

tonság javítását szolgálta az idén. A

- Mikor döntött úgy, hogy nem
indul el újra a polgármesteri posztért?

arra kért gondoljam át, ha a döntésem

sünk vagyona 516 634 508 forintot tett

akkor a lelkemnek. Bízom benne, ezzel

a terület mellett lévő cégek, vállalkozá-

200 millió forintért 650 méter hos�-

energetikai korszer űsítésére is a z

Belüg ymisztérium pályázatán közel

még is végleges, a k kor csa k a nyár

ki. Hangsúlyozni kívánom, hogy ezek

is hozzájárultam az általam annyira

sok vezetői már korábban jelezték, hogy

szan szenny vízcsatornát építtetett ki

elmúlt öt évben ker ülhetet t sor. A

15 millió forintot nyertek eg y térfi-

folyamán jelentsem be hivatalosan. A

a nagy számok a közösség munkáját, a

imádott település fejlődéséhez.

a rossz infrastruktúra hátráltatná az

a terület ellátására. Az új út hivatalos

polgá r mester i hivata l épü letét 37

g yelő kamerarendszer k iépítésére,

- Tavaly novemberben eg y baráti

nyáron tehát eljött a színvallás ideje.

kapcsolatrendszerét dicsérik.

iparterület további fejlesztését.

forgalomba helyezésére a tervek szerint

millió forintos költséggel hőszige-

40 új lámpatesttel pedig a település

jövő év elején kerülhet sor.

telték, k icserélték a ny ílászárókat,

közvilágítását fejleszthették.

vacsorá ra i nv itá lta m a képv iselő-

Köszönettel tartozom a képviselő

- A polgármesteri teljesítmény
persze nem csupán pénzben mérik.

társaimnak, a jegyzőnek és azoknak

Öt hónappal ezelőtt el is kezdődtek

a kollégáknak, akik segítették a mun-

a munkák: 1675 méter hosszan, 8 és fél

korszerűsítették a fűtést és akadály-

- Amire nagyon-nagyon büszke va-

kámat. Köszönöm a falu közösségének,

méter széles út épül. A kétszer 3 méte-

mentesítették.

külsős tagját. Nem mindenki fogadta

- Mit szóltak a falubeliek a döntéshez?

el a meghívásomat. A zok nak, a k ik

- Gondolom a leg többjük fejében

gyok az a bekötőút teljes körű felújítá-

akár jó, akár rosszindulatú kritikát

res autósáv mellett mindkét oldalán

megtiszteltek azzal, hog y velem va-

megfordul a kérdés: vajon miért? Na-

sa. A minap nézegettem a kilencvenes

g yakoroltak, mindkettőből sokat ta-

kerékpársáv és járda is épül, valamint

csorá zta k , elmondta m, hog y ez a z

g yon eg yszerű oka van, elfáradtam,

évek jegyzőköny veit és már ott is szó

nultam. Köszönöm Sándorfalvának,

kialakítanak öt buszmegállót, padok-

utolsó cik lus, amit végig v iszek. A zt

megrendült az egészségi állapotom,

esett a testületi ülésen a bekötőút rossz

hog y minden esetben számíthatott

kal, utasváróval, kerékpártámasszal és

is kértem, maradjon közöttünk. Saj-

talán még azt is mondhatnám, kiég-

állapotáról. 44 esztendő után végre

Dóc a városra. Köszönet illeti azokat a

megoldódik a Kollégiumi út – Fonógyári

nos ez nem íg y történt. Ez év elején

tem, de ez nem lenne teljesen igaz.

megtörtént a csoda, hiszen elkészült.

cégeket, vállalkozókat, akik települé-

úti csomópontban a kerékpáros átve-

az országg y űlési képv iselőnknek is

- Bizonyára elég intenzív éveket
élt meg.

Az út felújításának költsége 148 millió

sünkön működnek és mindig segítették

zetés is. A munkálatok teljes költsége

forint volt. Úgy gondolom példaérté-

a községünket.

850 millió forint, nag y részét uniós

tá rsa imat és a pénzüg y i bizot tság

elmondtam az elhatározásomat, aki

Szeged ön kor má ny zata röv id
időn belül 5,5 milliárd forintot
ford ít ga zdaság i ter ü letek
út fejlesz tésére. Ebből csa k a z
e g y i k a K ol lé g iu m i ú t t elje s
meg újítása. Emellet t sor ker ül
a Béketelepen f utó, a z ELI-hez
vezető út megépítésére, valamint
a Dorozsmai úttól északra fekvő
iparterület belső úthálózatának
a rekonstrukciójára is.

K ispéter Géza elmondta, az idén
befejeződött az óvoda bőv ítése. A z

Na p eleme s r end s z er ek et t ele -

új, 390 nég y zetméteres épületben

pítet tek a z óvoda , a z iskola és a

két csoportszoba, kiszolgáló és szo-

polgármesteri hivatal épületére. A

ciális eg ységek kaptak helyet, és eg y

spor tcsa r nokot ped ig napelemes

korszerű főzőkonyhát is berendeznek

hőszivat t y ú-rendszer rel szerelték

az épületben.

fel, a mi télen f űti, nyá ron hűti a z

– Ehhez a beruházáshoz 192 mil-

épületet.Két fejlesztés is a közbiz-

liós támogatást nyer t ünk , amit 72
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CSALÁDBARÁT FEJLESZTÉSEKKEL

TESZIK EGYRE VONZÓBBÁ A KIS TELEPÜLÉST

Folytatás az 1. oldalról
Egyre több családbarát szolgáltatással várja az itt élőket a
település. A z elmúlt évek fejlesztései is arra fókuszáltak,
hog y m inél kom for tosabbá,
élhetőbbé teg yék a települést.
– Régi vág ya volt az itt élőknek, hogy legyen a településen
bölcsőde. Az utóbbi pár évben

– A sportcsarnok mögötti területen

nőtt a faluba költöző kisg yermekes családok száma, íg y ez
az igény eg yre fontosabb lett
– mondta el Ferenczi Ferenc
polgármester.
Az itt élők vág ya tavaly teljesült is: 2018 szeptemberében
átadtá k a rég i, haszná latok
k í v ü l i mű v elő dé s i h á z b a n
k ia la k ítot t Babasziget Mini

Bölcsődét, amely hét kisg yermek befogadására alkalmas, a
legmodernebb környezetben.
Az elmúlt öt év során folyamatos fejlesztésen ment keresztül a Szent Antal Katolikus
Óvoda is. 2015-ben az energia
hatékonyság jeg yében elvégezték a teljes hőszigetelést és
nyílászáró cserét. A következő

esztendőkben pedig a tetőszerkezet, a belső terek és a fűtés
korszerűsítése is megtörtént.
Az idén szeptemberre teljesen
megújult a konyha és étkező is.
Ezen kívül teljesen megújult
a z á lta lá nos iskola épületének külső homlokzata, a falak
hőszigetelést kaptak és a régi
nyílászárókat is kicserélték.

Hasonló energetikai korszerűsítésen esett át a polgármesteri hivatal, a Gazdák Háza, a
faluház, a sportöltöző és a volt
határőr laktanya is – a korszerűsítések a környezet védelme
mellett a jövőben jelentős energia megtakarítást is eredményezhetnek.
A település öröksége az régi
laktanya, amit évek óta igyekeznek hasznosítani. Az elmúlt időben új szigetelést, nemes vakolatot kaptak az épületek, a belső
terek megújultak, az udvaron
parkoló épült. A felújításoknak
köszönhetően ma már eg y 48
férőhelyes közösségi szálláshely
található itt, amelyet a jövőben
szeretnének turisztikai célokra
is hasznosítani.
A helyi gazdaságfejlesztést
szolgálja az a kispiac, amelyet a
település főterén – a régi betonasztalos árusítást megszüntetve
–alakítottak ki: a fedett Szigeti
kispiachoz akadálymentesített
higiéniás blokk is kapcsolódik.

SORRA ÚJULNAK MEG A VÁROS ISKOLÁI:

Minden településen nagy gond
az utak, járdák karbantartása.
Így van ez Tiszaszigeten is. Évek
óta folyamatosan igyekeznek a
település útjait korszerűsíteni.
Az elmúlt években többek között
sikerült felújítani a határ és Térvár
közötti balesetveszélyes utat, korszerűsítették az Aradi és Dózsa utcákban a csapadékvíz elvezetést,
és egyebek mellett a Temesvári és
a Rákóczi utcák kaptak új padkát.
A nagyobb, látványosabb fejlesztések mellett több kisebb, ám
az itt élők komfortérzetét jelentősen javító fejlesztést is sikerült
meg valósítani. Többek között
terápiás sószobát alakítottak ki
a faluházban, állandó kiállításnak
helyet adó halászati és régészeti
múzeumot hoztak létre, szabad
strandot és kerékpáros pihenőt
alakítottak ki.
Az egészséges életmód népszerűsítésére pedig szabadtéri kondi parkot hoztak létre a főtéren,
amely hamar a fiatalok kedvelt
közösségi helye lett.

A TÁPÉI BÁLINT SÁNDOR TAGISKOLA MÁR AZ ÖTÖDIK

Folytatás az 1. oldalról
Nagyszabású intézmény-felújítási programot hajt végre a
szegedi önkormányzat. Az iskolák közül az elmúlt hónapokban
megújult a Bonifert Domonkos
Á ltalános Iskola, a Tabán Á ltalános Iskola, a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és a
Weöres Sándor Általános Iskola.
Az önkormányzat saját és uniós
forrásból 1,8 milliárd forintot
fordít a szegedi iskolák korszerűsítésére.
A rekonstr ukciós program
szeptember elején foly tatódott: Botka László polgármester
ekkor adta át ünnepélyesen a
munkaterületet a kivitelezőnek
a tápéi Petőfi Sándor Általános
Iskola tagiskolájában.
– A kormány 2013-ban államosította a közoktatási intézményeket, ennek ellenére Szeged önkormányzata továbbra is

JÓL MŰKÖDŐ, EGYMÁST
SEGÍTŐ HELYI KÖZÖSSÉGEK
A „Szigeti közösségnek” számos civil egyesülete működik. Jól
példázza ezt a sok kulturális-, szabadidős-, vagy hagyományőrző

C

rendezvény. Ezek mellett a jövőben is igyekeznek fenntartani

M

család-, gyermek-, és szociális ellátó rendszerüket: többek között a

Y

tanyagondnoki szolgálat, valamint iskola és óvodakezdési támogatás

CM

bevezetését is fontos feladatának tekinti az önkormányzat.

MY

CY

CMY

K

sajátjaként tekint az iskolákra,
mert ezekben a mi gyerekeinket
tanítják a szegedi pedagógusok.
Ezért indítottunk el egy átfogó
iskolai felújítási programot –
mondta el a városvezető.
Botka László jelezte, a rekonstrukciós programnak nincs
vége, a Bálint Sándor Tagiskola
mellett hamarosan az újszegedi
Vörösmarty Általános Iskola is
megújul.
A tápéi iskola több mint hatvan
éve, 1958-ban kezdte meg működését, másfél évtizeddel ezelőtt
egy új épületrésszel bővül, ahol
a tantermek mellett egy ebédlő is
helyet kapott. Az intézményben
ebben a tanévben 232 gyermek
tanul.
A szeptemberben kezdődött
felújítás során 330 millió forintból –amelyből 20 millió forint
az önkormányzat által biztosított önerő – leszigetelik az épü-

let homlokzatát és padlásterét,
korszerű nyílászárókra cserélik a régieket, korszerűsítik az
épületgépészeti berendezéseket,
részben felújítják az elektromos
hálózatot és akadálymentesítik
az épületet. A projekt részeként
az intézmény új villámvédelmet
kap és elvégeznek egy tisztasági
festést is.
A munkát közbeszerzési eljáráson az Építészmester Zrt. nyer-

te el, akiknek a felújítást rekord
gyorsasággal, három hónap alatt
kell elvégezni.
– A Zöld város program keretében az iskola tetejére 68
napelemet is felszerelnek, ezek
éves energiatermelése 20 ezer
kilowattóra lesz – jelentette be
Botka László, aki a rekonstrukció
idejére türelmet kért a tanároktól, a gyerekektől és a szülőktől
Winkler Andrea, a tagiskola ve-

zetője elmondta, a felújítás ideje
alatt az alsó tagozatos gyerekek
az épületben maradnak, a 113
felső tagozatos pedig a Heller
Ödön Művelődési Házban fog
tanulni.
A néhány hónapos felújítás
után pedig szebb, biztonságosabb és korszerűbb körülmények között folytatódhat majd
az oktató-nevelő munka az intézményben.

AZ EGÉSZ VÁROSBAN
NÉPSZERŰ AZ
ISKOLA

Szegeden eg yedül a Bálint
Sándor Tagiskolában folyik
Freinet módszeren alapuló
egész napos nevelésok t at á s. E zér t a z iskola
nemcsak a tápéiak körében
népszerű, hanem az egész
városból hozzák ide a szülők
gyerekeiket.
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SZEGED SZOCIÁLIS HÁLÓJÁT SZÖVIK TOVÁBB:

SOK MINDENRE JUTOTT FIGYELEM ÉS FEJLESZTÉSI FORRÁS

NAGYSZABÁSÚ BERUHÁZÁSOK
JAVÍTJÁK AZ IDŐSEK ELLÁTÁSÁT

Soha nem látott fejlesztési hullám jellemezte az elmúlt öt évben Deszket. A település közel 900 millió forint
pályázati pénzt nyert: többek között megújulhatott a település összes közintézmények homlokzata, kerékpárút,
park és járda épült, és közel 700 fát is elültettek, hogy még zöldebb legyen Deszk.
növelésére is. Ezért 12 és fél millió fo-

rintot – mondta a polgármester, hozzá

sú fejlesztésre még nem volt példa a

rint pályázati forrás felhasználásával

tette, egy sikeres pályázat segítségével

település életében. Negy ven millióért

köztéri kamerarendszert telepítettek,

több mint 460 fiatalt utaztathattak test-

a csapadék víz elvezető rendszert is

amelyet közel kétmillió forintból ké-

vér-településeikre, és több tucat tábort

korszerűsítették, a megújuló energiát

sőbb tovább is fejlesztettek.

is szerveztek a nyári szabadidő minél

hasznosítva pedig három intézményre

– Nagy sikere van a babafa progra-

32 és fél millió forintból napelemeket

munknak: 150 facsemetét a deszki ba-

Évről-évre egyre népszerűbbek Desz-

szereltek.

bák és szüleik ültettek el és gondoznak

ken a település rendezvényei, most

hasznosabb eltöltésére.

Ebben a ciklusban épült kerékpárút

saját kezükkel. A zöld Deszkért program

a közösségi élet további erősítésére

is a szomszéd településig, Klárafalváig,

keretében ezekkel együtt közel 700 fát

falukemencét építenek, és újabb kiállító

a meglévőt pedig hidastól felújították

ültettünk el a településen.

és foglalkoztató épületekkel fejlesztik

78 millió forintból. Több száz folyómé-

A község vezetői tudatosan igyekez-

ter járdát építettek a településen, és

nek helyben tartani a fiatalokat: ezért

– Közel 900 millió forintot nyertünk

parkosítottak is közel 27 millió forint

50 millió forintból többek között há-

öt év alatt különféle pályázatokon ter-

a tájházat.

– Az elmúlt ciklus rengeteg feladatot

ráfordítással. Harmincnyolc és fél millió

rom bérleti díj-mentes lakást építenek,

veink megvalósításához, de rengeteget

adott, de élvezhettük ennek a gyümöl-

forint pedig az utcák, utak javítására

ing yenes képzéseket szerveznek és

fordítottunk a deszki vállalkozások és

csét is. A képviselő testület, a hivatal

is jutott.

nyelvtanfolyamot is kínálnak a desz-

magánszemélyek adóforintjaiból is a te-

AZ ELTELT ÖT ÉV

FONTOS PILLANATAI

Sán d or falván

apparátusa is rengeteget dolgozott

Jutott figyelem és fejlesztési forrás a

kieknek. Tovább fejlesztik az ifjúsági

lepülés fejlesztésére, szépítésére. Csak

ebben az öt évben, amely mindenki

kiskertekre is: 23 millió forintból koráb-

szállást 8 millióból, és 16 millió forintos

remélni tudom, hogy jó gazdaként. Ha

számára tetten érhető fejlődést hozott

ban nem látott nagyságú útfejlesztést

önerő felhasználásával folyamatosan

visszaolvasom ezt a sok mindent, már

településünknek. Soha ennyi pályázatot

sikerült végrehajtani ezen a területen,

korszerűsítik a település iskoláját és

értem, miért fáradt el kicsit a csapa-

A 2015-ös évet és a következőt talán

megszavazták, hog y önerőt biztosí-

nem írtunk, és soha ennyi pénzt nem

ahová napelemes közvilágítást is te-

óvodáját.

tunk, de azt is tudom, hogy volt értelme

legjobban a pályázatok beny újtása

tanak a kézilabdacsarnok megépí-

nyertünk, mint ebben a polgármesteri

lepítettek.

időszakomban – mondta el Király László
deszki polgármester.
Hogy mi mindennel gyarapodott a
település öt év alatt?

értelme felújítani, ezért másik
helyet kerestünk a közelben, és
sikerrel pályáztunk egy új épület
kivitelezésére.
A Kaszás utcában lévő üres
telekre tervezett modern épület
30 idős embernek ad majd napközben kulturált elhelyezési és
étkezési lehetőséget.
Az egyszintes, 217 négyzetméteres, akadálymentesített épület
– amelyben társalgó, étkező és
szociális helyiségek kapnak helyet – befejezésének határideje
november közepe. Ezt követően
kell a megnyitáshoz szükséges
hatósági engedélyeket beszerezni, majd az épület bebútorozása

után vehetik birtokba a klubot a
városrészben élő idős emberek.
A fejlesztések során teljesen
megújul és kibővül a Kálvária
sugárúti idősek otthonának főzőkonyhája is, amelynek kapacitása 650-ről 1000-re emelkedik. A
munkák augusztus első napjaiban kezdődtek, a beruházást a
kivitelezőnek nyolc hónap alatt
kell befejeznie.
A 250 millió forintos felújítás
és bővítés során többek között
teljesen leverik a belső vakolatot
és újat húznak fel helyette, megújulnak a burkolatok és kifestik a
száz négyzetméterrel megnövelt
konyhát.
– Májusban egy tűzeset után
derült ki, hogy a falban lévő alumínium vezetékeket ki kell cserélni, időközben elromlott az étellift
is, enélkül pedig a főzőkonyha
nem kaphat használatbavételi
engedélyt, így ezt is ki kell cserélni, fel kell újítani – mondta
Csúcs Áron, aki mindjárt hozzá
is tette, az előre nem látható műszaki problémákat igyekeznek
folyamatosan áthidalni, hogy a
beruházást ezek ellenére is időben át tudják majd adni.

Ha elkészül a fejlesztés, az
Egyesített Szociális Intézmény
összes nappali ellátóhelyét saját konyhájukról tudják majd
kiszolgálni meleg étellel.
Szegeden összesen hét helyen – az A lsókikötő soron, a
Gáspár Zoltán, a Kereszttöltés,
a Dáni János utcában, valamint
a Kossuth Lajos sugárúton és
a Bölcs utcában és a Vám téren – található idősek nappali
ellátóhelye. Hamarosan mindegyikben megkezdődhet a felújítás, korszerűsítés összesen
371 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, és az
összes helyen új bútorokat is vásárolnak majd.
– Ahhoz, hogy a felújításokat
elkezdhessük, időben gondoskodnunk kellett több száz idős
ember átmeneti elhelyezéséről. Az
önkormányzat cége, az IKV Zrt.
szerencsére biztosít az átmeneti
időre három csereingatlant.
Jelenleg már folyik a közbeszerzési eljárás hatósági jóváhagyása, az engedélyek várhatóan
még az idén megérkeznek. Ekkor
lehet kiírni a hat ingatlan felújítására a pályázatokat.

A nyertes vagy nyertesek leghamarabb jövő tavasszal kezdhetik
el a munkát, amit négy hónap alatt
kell majd befejezniük.
– Százmillió forintból mind a
hét nappali ellátóhelyre új bútorokat vásárolunk és a Kálvária
sugárúti felújított épületben is
kicseréljük az elavult konyhatechnikát.
A tervek között szerepel öt
gépjármű beszerzése is. Harminc
millió forintból három személyautót, valamint két kilencszemélyes
kisbuszt szeretnének vásárolni
még ebben az évben.A fejlesztések
befejezését követően, 2020-tól
jelentősen javul a szegedi idősek
szociális ellátásának színvonala.

– Drogellenes és a tudatos környezet-

a befektetett munkának: Deszk szebb

jellemezte. Sikerrel pályázott a város

téséhez. Az önkormányzat ebben az

védelemért kiadványokkal is próbáltuk

és gazdagabb, mint valaha volt! – ös�-

új tanyagondnoki gépkocsira, valamint

évben fejlesztette a közvilágítást kül-

ink ápolását. Ennek jegyében állítottuk

a fiatalok szemléletét formálni, erre

szegezte az elmúlt öt évet Király László

nyári gyermekétkeztetési programra.

és belterületen egyaránt.

fel Deszk első köztéri szobrát, amely

pályázaton nyertünk három millió fo-

polgármester.

Elindult a település két energetikai

Elindult egy igazi sikersztori is: járd-

korszerűsítési pályázaton is, az egyik-

aprogramot hirdetett a polgármester

kel a polgármesteri hivatal épületére,

ötletét megszavazva a testület, és több

a másik kal a Pipacs óvoda Kölcsey

mint nyolcmillió forintot fordítottak

utcai épületére. Ekkor volt az az év,

erre a célra. Nem várt érdeklődés mel-

A település 1 millió forintot nyert imázs-film készítésére, és hogy valóban

amikor az iskolai műfüves focipálya

lett épültek új járdák szerte a városban.

akad mire büszkék legyenek: falumegújítási-, közművelődési-, és közleke-

megépítésére is startolt Sándorfalva. A

2018-ban megújult Kormányabla-

désbiztonsági díjjal is elismerték az elmúlt évek eredményeit.

közbiztonsági pályázatok is bekerültek

ka lett Sándorfalvának, és ehhez a
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a célok közé, hiszen annak fontossága

képviselő-testület külön döntésével

megkérdőjelezhetetlen. Ebben az év-

hozzászépítették az Ady Endre ut-

ben indult el a képviselő-testület vala-

cai Szolgáltatóházat is. Elkezdődött

mennyi tagjának és a polgármesternek

a külterületi közv ilágítási pályáza-

is egyik legfontosabbnak minősíthető

tok meg valósítása. Ebben az évben

A KÖZÖSSÉG ÖSSZETARTÓ EREJE VISZI ELŐRE

teendője, az út-, járda- és vízi közmű-

az önkormány zat újra meghirdette

építések előkészítése.

a járdaprogramot, ismét hatalmas

Zoltánf y Ist ván tragikusan elhuny t

Azt felsorolni sem egyszerű, legfel-

festőművész, iskolánk névadója előtt
tiszteleg. Egy nyertes pályázat segít-

között 266 millió forintból felújították

ségével és 2 millió forintos önerővel

a község összes közintézményének és

felújítottuk az I. világháborús emlék-

középületének homlokzatát. A követke-

művet is.

ző szakaszban 193 milliós energetikai

Kiemelt figyelmet fordít az önkor-

fejlesztést hajtottak végre ugyaneze-

mányzat a település közbiztonságának

BE IS TUDJÁ K MUTATNI
A SIKEREKET

Szociális háló

ORSZÁGOSAN EGYEDÜLÁLLÓ

A SZEGEDI SZOCIÁLIS BÁRLAKÁS PROGRAM
Szegeden az elmúlt években
folyamatosan bővült a szociális
ellátórendszer. A város önkormányzata három éve eg y 400
milliós, majd eg y 500 milliós,
idén pedig eg y 600 millió forintos szociális alapot hozott
létre a saját költség vetésében.
Emellett nag yon fontos segítség a város polgárai számára,
hog y olyan szociális bérlakás
program indult ebben az önkormányzati ciklusban, mely-

Folytatás az 1. oldalról
– Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek összértéke meghaladja a nyolcszáz millió
forintot – mondta el Csúcs Áron, a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központjának
igazgatója. Az egyik legjelentősebb
beruházás alapkövét április végén
rakta le Botka László polgármester: a Kaszás utcában több mint
150 millió forintos költséggel épül
meg az idősek klubja.
– Jelenleg az egyik Vám téri ingatlanunk ad otthont a városrészben élő idősek nappali ellátásának.
Az épület annyira leromlott állapotban van, hogy nem lett volna

– Fontosnak tartjuk a hagyománya-

jebb címszavakban sikerülhet. Többek

Folytatás az 1. oldalról

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK

Intejú

A TETTEN ÉRHETŐ FEJLŐDÉS ÉVEI:
ken az épületeken – ilyen nagyszabá-
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nek köszönhetően az elmúlt
három évben 200-200, idén pedig eddig 100 új bérlő vehette
át önkor má ny zati t ulajdonú
bérlakása kulcsait.
A sikeres program fontos eleme az önkormányzat szociális
bérlakás rendelete, amely biztosítja, hogy egy objektív pontozásos rendszer szerint bírálják
el a pályázatokat. Másik fontos
összetevője a sikernek, hogy az
önkormány zat folyamatosan
újítja fel azokat a bérlakáso-

kat, melyeket addig azért nem
adtak ki, mert nem voltak lakhatóak. A végső cél az, hogy a
városban mindenki kaphasson
önkormányzati bérlakást, akinek
szüksége van rá, és aki megfelel
a pályázati feltételeknek.
Akiknek eddig sikerült ilyen
la káshoz jutniuk , átlagosan
az ötödét költik bérleti díjra,
mintha albérletben laknának.
Ez hatalmas segítség azoknak,
akik csekély jövedelmük jelentős részét lakhatásra költötték

eddig. Szeged szociális bérlakás programja különösen nagy
jelentőséggel bír, mióta elhúzódó lakhatási válság alakult
ki Magyarországon – mondta a
legutóbbi 37 lakás kulcsátadóján Botka László polgármester.
Ezek a családok összesen ötvenöt
gyermeket vittek magukkal az új
otthonaikba, ami jelzi, hogy nem
csak a szülők, de a legfiatalabb
generáció számára is nagy segítség a városi szociális bérlakás
program.

Sándorfalván a Települési Operatív

érdeklődés mellett, immár 13 millió

Program pályázatainak benyújtásáról

forintot fordított a település járdák

szólt a 2016-os esztendő. A település

építésére.

A HATÁR MENTI KISTELEPÜLÉST

Sikeres pályázatok és a helyiek összetartó ereje vitte előre, tette egyre vonzóbb településsé az elmúlt öt évben Röszkét. A község vezetői a nagy, infrastrukturális beruházások mellett ugyanolyan fontosnak tartják azt is, hogy az itt élők mindennapi életminősége, komfortérzete évről évre egyre jobb legyen. Ma már nem el, hanem beköltöznek
a családok Röszkére.

599 millió forintot nyert a Sándorfal-

Több sikeres pályázata volt a tele-

vát, Dócot és Ópusztaszert, valamint

pülésnek, amely nek köszönhetően

Sándorfalvát Szegeddel összekötő ke-

fejlesztették a horgászturizmus, és a

Hasznos beruházásnak számított a

A települési önkormányzatnak arra

szíves költöznek az emberek. Nem-

rékpárutak építésére. Az önkormány-

helyi civil szolgáltatásokat, bemuta-

Röszke-Mórahalom kerékpárút meg-

is jut minden évben saját forrásból ere-

régiben meg vásároltuk az eg ykori

zat sikerrel pályázott a Bikakaszáló

tásra került a helyi értéktár és sikerrel

építése, de nag y örömmel fogadták

je, hogy utakat újítson fel. Egy komplex,

határőr laktanyát és a hozzá tartotó

infrastrukturális fejlesztésére (200

valósították meg a kulturális értékek

az itt lakók, azt a műfüves grundfoci

hosszú távú felújítási terv keretében

2 és fél hektáros területet. Ez szeret-

millió), a piactér fejlesztésének és bő-

megőrzését Sándorfalván.

pályát is, amelyik szintén egy sikeres

évente 3-4 utca aszfaltburkolata tel-

nénk lépésről lépésre felújítani és

pályázat nyomán épülhetett meg.

jesen megfiatalodhat

egy közösségi centrumot kialakítani,

vítésének előkészítésére (300 millió),

2019-ben pályázott a város a Tanya-

a városközpont közter ületeinek és

gondnoki szolgálat fejlesztésére és az

Öt év alatt a község központja is je-

– Terveink? Vannak szép számmal.

de foly tatni szeretnénk az intézmé-

zöldfelületeinek fejlesztésére, rekonst-

illegális hulladéklerakók felszámolá-

lentős változáson ment át: megújult az

Eg y település jövőjét tudatosan ter-

nyeink, a játszótereink és az útjaink

rukciójára (100 millió) és a Nádastó

sára. A járdapályázat megállíthatat-

iskola és az óvoda épülete, korszerűbb

vezni kell, mert csak így lehet sikeres.

korszerűsítését is. Mindezek mellett az

Szabadidőpark komplex turisztikai

lanul foly tatódott: újra kiírták, újra

lett a művelődési ház és a szociális

Szeretnénk a jövőben újabb építési

is nagyon fontos, hogy kiszámíthatóan

fejlesztésére (148 millió)

rengetegen pályáztak, és íg y tovább

szolgáltató központ, valamint megújult

telkeket k ia la k ítani, mer t úg y lát-

és biztonságosan tudjuk működtetni

Emellet t közel hatmillió for int-

bőv ül a járdahálózat a településen.

a spor tcsarnok is. A felújítások hoz

juk, Röszke vonzó település, ahová

a települést.

ból csapadék v ízelvezető-csatornát

Útépítési, valamint- csapadékvíz-el-

informatikai fejlesztés és akadálymen-

építtetett a város az Akácfa utcában,

vezető hálózat építési munkák elvég-

tesítés, valamint energiahatékonysági

valamint közel 2,5 millió forintot for-

zéséről is döntött a testület. Az egyik

beruházások is társultak.

dítottak a földes utak javítására.

leglátványosabb beruházás ebben az

– Nagyon fontos, hogy folyamatosan

évben a 140. éves születésnap tiszte-

javítsuk a Röszkén élők életkörülmé-

2017-ben a sport és az egészséges
életmód támogatására a képviselők

letére emelt Pallavicini-szobor volt.

nyeit. Ennek jeg yében több mint 40
– Három év a lat t közel 160 fővel

– A közeli Szeged mellett sokan talál-

vezetett képviselő-testület, a helyi civil

millió forintból újítottuk fel a település

nőtt a település lakossága. Elsősor-

nak helyben is munkát, hiszen a legna-

közösségek és intézmények partnersé-

két orvosi rendelőjét.

ban a Röszkére költözők, a letelepe-

gyobb foglalkoztató, az Unilever mellett

gének köszönhetően.

dés hozott népesség többletet. Sze-

nyolc-tíz olyan vállalkozás is működik

Az elmúlt önkormányzati ciklusok

dekében minden évben folyamatosan

gedről, a környező kistelepülésekről

a településen, amelyik húsz-harminc-

egyik legnagyobb beruházása, a több

bővítik a térfigyelőkamerák számát,

és még a Vajdaságból is költöztek a

ötven embert is képes foglalkoztatni.

mint 500 millió forintos uniós forrásból

6 millió forintból pedig Röszke több

És persze hely i iparűzési adót is

megvalósuló szennyvíztisztító megépí-

külterületi pontján napelemes közvi-

fizetni. Éppen ez teszi lehetővé, hogy

tése volt. Ezt követte a Felszabadulás

lágítást alakítottak ki.

En nek ped ig a z a z ok a , hog y jó

az önkormányzat a sikeres pályázatok

utcai csapadékvíz-elvezető rendszer re-

– Minden, az elmúlt időszakban

rösz kei nek len n i: a d i na m i k usa n

mellett önerőből is jelentős fejlesztéseket

konstrukciója, amelyet teljes egészében

meg valósult felújításunk tartalma-

fejlődő településen ma már minden

tudott megvalósítani az elmúlt években.

uniós támogatásból sikerült megvaló-

zott valamilyen energetikai fejlesztést

Kiterjedt tanyav ilág övezi Röszkét, ezért évek óta kiemelten kezelik

ol ya n kom for t meg t a lá l ható, a m i

Ráadásul pályázatokon is nagyon jól

sítani. A 107 milliós fejlesztés érintette

is, így csökkentek a költségeink, és a

a tanyafejlesztési programot. A z elmúlt években több tanyai épületet

a közeli nag y városban, de a falusi

szerepelt a település.

Röszke központjának több utcáját, ezen

környezet védelméhez is hozzájárul-

napelemekkel szereltek fel, zártkerti programot hirdettek és felújították a

belül fő közlekedési útvonalát, a Felsza-

tunk. Ezért az idén el is nyertük az

tanyákhoz vezető közutak jelentős részét is. A program pedig folytatódik..

badulás utcát is.

Energiahatékony Önkormányzat díjat.

településre – mondta Borbásné Márki
Már ta polgármester.

élet ny ugalmával és a kisközösségek
ny újtotta otthonossággal.

– Öt év alatt összesen 898 milliós
forrást tudott Röszkére hozni az általam

Az itt élők biztonságának javítása ér-
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MODERN, DE TERMÉSZETKÖZELI TELEPÜLÉST
ÉPÍTENEK A NAGYVÁROS SZOMSZÉDSÁGÁBAN
Az elmúlt öt évben dinamikusan, közel négyszáz fővel nőtt Algyő lélekszáma. Az 1997-től ismét önálló nagyközséget
az elmúlt években úgy sikerült modernizálni, hogy a település közben megőrizte hagyományos értékekeit is.
olcsóbban öt évig lakhatnak a fiatalok

zaton nyert 200 milliót, amelyből három

az önkormányzat 18 bérlakásában, így

önkormányzati épület – a polgármesteri

tudnak spórolni a végleges otthonukra.

hivatal, az egészségház és civilház –

Nemcsak a letelepedést, hanem az itt

energetikai korszerűsítését valósítot-

működő vállalkozásokat is igyekszik az

ták meg. A Tisza-parton felújították és

önkormányzat segíteni. Az elmúlt évek-

korszerűsítették a szabadstandot, ahol

ben több induló vállalkozást támogattak

Tiszavirág néven új plázs és kikötő léte-

kamatmentes kölcsönnel.

sült, a régi rakodóterület helyén pedig

Viszonylag jó helyzetben van a telepü-

létre hozták a Szent Anna kikötőt, ahol

lés, mert 4 milliárdos költségvetésének

már kishajókat is tudnak fogadni. Öt

negyedét az itt működő négyszáz vál-

év alatt 300 millió forintot költöttek a

lalkozás helyi iparűzési adója biztosítja.

folyópart fejlesztésére.

GONDOSKODÓ,

CSALÁDBARÁT,

ZÖLD, ÉLHETŐ
TELEPÜLÉSSÉ
VÁLT ÚJSZENTIVÁN
Folytatás az 1. oldalról

igyekszik kielégíteni. Idén plusz par-

- Küzdelmes, ám eredményekben

kolót kapott az ovi, és a mellette lévő

– Forráshiány miatt még nem kellett

– Kinőttük az óvodánkat és bölcső-

bővelkedő öt esztendőn van túl Új-

kisbolt is. Kerékpárutakat építettünk,

visszaadnunk egyetlen nyertes pályá-

dénket. Eg y konténerépülettel már

szentiván, melynek az ön megfogal-

aminek köszönhetően biztonságosan

zatot sem. Az elmúlt években első-

bővítettük az óvodát. Később pedig

mazásában új, fontos erényei vannak.

biciklizve lehet eljutni Szeged belvá-

– Öt év vel ezelőt t, amikor ig ye-

tos támogatást adtunk minden algyői

sorban az energetikai beruházásokra

szeretnénk az összes gyermekintézmé-

- Büszke vagyok arra, hogy gondos-

keztünk k ijelölni, milyen irányba

újszülött családjának, eddig 145-en

és a Tiszához kapcsoló fejlesztésekre

nyünket egy helyre költöztetni. Örömteli

kodó a településünk, mert támogat-

haladjunk tovább, úg y döntöttünk,

vették ezt igénybe. Kamatmentes köl-

koncentráltunk. Százmillió forint saját

gondokat kell megoldanunk a következő

juk az újszülött g yermekeket 60 ezer

- Fásítottunk Szőreg-Szentiván va-

három fontos szempontot veszünk

csönt ny újtunk fiataloknak az első

erővel toldották meg például azt a pályá-

évek – mondta Molnár Áron.

forinttal, mert segítjük a jó sportoló-

lamint Tiszasziget-Szentiván között,

figyelembe a település fejlesztésénél:

lakás megvásárlásához, és eddig közel

inkat 50 ezer forinttal. Programokat

valamint a település több utcájában

a lakosság számának növelését és

hatvan családnak adtunk otthonbő-

lakossági összefogásnak is köszön-

a gazdaság ösztönzését úg y, hog y

vítésre, korszerűsítésre kamatmentes

A Z ÉV V ÉGÉIG KIBŐV ÜL A BORBÁ L A FÜRDŐ

szervezünk a nyugdíjasainknak akár a
nyugdíjas egyesülettel karöltve, vagy

hetően.

közben az itt élők minél közelebb

kölcsönt. A kihelyezett 169 millió fo-

Jelentős beruházás kezdődött a Borbála Fürdőben, ahol az év végéig

a civilház munkatársainak segítsé-

- A z óvoda bőv ítése azt mutatja,

kerüljenek a természethez – mondta

rintból 33-at már vissza is fizettek.

elkészül eg y 33 méteres hideg vizes medence. Az úszásoktatást is segítő

gével, valamint támogatjuk a 80 év

hog y nő a la kosok száma Újszent-

beruházást 600 milliós TAO-támogatásból és 280 millió forintos saját

felettieket 20 ezer forinttal. Az önkor-

ivánon.

erőből valósítják meg.

mányzat támogatásával egészséghetet

- Büszke vag yok arra, hog y eg yre

Molnár Áron polgármester.

Egy EFOP-pályázaton nyert 70 mil-

rosába, de akár Szerbiába is.
- Zöldebb is lett a település…

Alg yőt az olajbányászat miatt ma

liós támogatást, 140 milliós önerővel

is nehézipari településként tartják

egészítettek ki, hog y az eg ykori Zöld

szervez a háziorvosunk, amely nek

többen választják településünket. A

számon, ug yanakkor itt folyik a Ti-

iskola épületének felújításával Fecs-

célja a megelőzés mellett helyben le-

Dél-ny ugat lakópark mellett lassan

sza is – ezt a kettőséget ig yekeztek

keházat alakítsanak ki. A 13 teljesen

hessen vizsgálatokat elvégezni, hogy

elkészül a Major lakópark közművesí-

az elmúlt években feloldani, hog y

felújított lakásba már be is költöztek

az itt élőknek ne kelljen utazniuk és

tése is. E két lakóparkban közel 100 új

élhető, korszerű lakókörnyezetet biz-

a 35 év alatti fiatal párok. Az önkor-

várakozniuk Szegeden. Támogatjuk a

telek jött létre. A sok beruházásnak is

tosítsanak. Úg y tűnik, ez sikerült is,

mányzat itt azzal is segíti a családala-

nehéz anyagi helyzetbe kerülőket vis�-

köszönhetően egyre többen választják

hiszen egyre szívesebben telepednek

pító fiatalokat, hogy lakbért nem, csak

szatérítendő és vissza nem térítendő

Újszentivánt lakóhely ükül. Hiszen

le a fiatalok.

a közüzemi számlákat kell fizetniük.

támogatással 150 ezer forintig, vala-

szinte minden meg van, ami kell: inf-

– Ig yekeztünk minden eszközzel

– Negy venhat közművesített telket

mint tűzifát osztunk, és élelmiszert,

rastruktúra, kerékpárút, játszóterek,

elérni, hog y növekedjen az itt élők

is kiosztottunk és népszerű a bérlakás

bútor s ruhát is ig yekszünk osztani.

fitnesspark, bölcsőde, óvoda, civilház,

száma. Többek között százezer forin-

programunk is. Az albérleti árnál jóval

- A családok számára mit sikerült
nyújtaniuk?

Kitekintő

SZATYMAZ KIHASZNÁLJA

A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKET

Szatymaz község látványos eredményeket tudhatott magának az utóbbi önkormányzati ciklusban. Barna Károly
polgármesterrel a sikeres pályázatokról, és az önkormányzat önerős beruházásairól beszélgettünk.

minőségi boltok. Nemsokára bankautomata is kerül a településre, íg y már

- Családbarát Újszentiván, mert a

a készpénzfelvétel hét végenként is

2012-ben átadott bölcsőde mára kicsi-

helyben megoldhatóvá válik. S talán

nek bizonyult, s szükséges még egy új

sokan nem is tudják Újszentiván a

csoportszoba kialakítása XXI. századi

hasonló lélekszámú teleülések között

elvárásoknak megfelelően sószobá-

a 10 legbiztonságosabb település kö-

val, s az új épület remélhetőleg 2020

zött szerepel. Ennek a belügyminisz-

szeptemberében már tudja fogadni a

tériumi támogatásból meg valósult

g yermekeket, s megszűnhet végre a

kamerarendszernek is köze van. A

várólista. 2015-ben visszavásároltuk a

település fejlődését jól mutatja, hog y

település régi kisiskoláját, s a régi több

a környékbeli településekhez képest,

száz éves tölg yfát meghag y va meg-

eg yedülálló módon 2006-hoz képest

- Önnek időközi választáson sza-

várt beruházása a belterületi útépí-

- Szatymaz közel 5000 fős lakossá-

többi szomszédunkkal is jó a közúti

építtettük zöldmezős beruházásként

megduplázódott a településen lévő

vaztak bizalmat a szatymaziak, úg y-

tés a lakossági önerőtől eltekint ve,

gának csaknem a fele külterületen,

összeköt tetésünk , és eg y re többen

az óvodát. A régi iskolaépületet sem

vállalkozások száma. Ez a hivatal se-

hog y eg y „csonka ciklust” zár most.

saját forrásból valósult meg. 15 utcát

tanyákon, zár tker tekben él. A kül-

közelíthetik meg Szat y mazt bizton-

bontottuk el, hanem pályázati forrás-

gítő hozzáállásának is köszönhető,

Hog yan látja az eltelt évek munkáját,

pormentesítettünk, több mint 4 km

területi úthálózat karbantar tása is

ságos kerékpárúton is.

ból felújítottuk. A 2016-ban átadott új,

valamint az iparűzési adó mértékének,

eredményeit.

hosszúságban. Ezzel tudtuk az itt élők

komoly kihívás. A tavaszi és őszi út-

- Az itteniek életminőségét az javítja

3 csoportos, tornaszobával, műfüves

ami csupán 1,5 százalék.

életkörülményeit nag yban javítani.

javításhoz eredményesen pályáztunk

legjobban, ha bizonyos szolgáltatá-

ovi-focipályával ellátott óvoda szintén a kisgyermekes családok igényeit

- A mögöttünk hagyott időszak Szaty-

- Milyen terveik vannak a jövőben?

mazon is a fejlesztésekről, beruházá-

- A település elég sajátos adottsá-

erőgépre és munkagépre. A TOP-os

sokért nem kell elutazniuk Szegedre

sokról, felújításokról szólt. Igyekeztünk

gokkal rendelkezik, hiszen a népesség

pályázatokon forrásokat is felhasz-

vag y más szomszédos településekre.

már beadott pályázati anyag. Ezek a

kihasználni minden olyan fejlesztési

jelentős része tanyás részeken él, a

náltuk. Energetikai felújításon esett

- Pályázati forrásból ösztöndíjprog-

bölcsődei férőhely bőv ítéses pályá-

forrást, pályázatot, amivel ezeknek a

többiek a központi részen. Hog yan

át az iskola. Modern, energiatakaré-

ramot hoztunk létre azoknak a hát-

zat, köz v ilágítással ellátni Szőreg-

ber uházások na k a költségeit csök-

tud mindkét ter ület számára meg-

kos gázkazánokra cseréltük az elavult

rányos helyzetű, szatymazi általános

Újszentiván közti kerékpárút melletti

kenthettük. Mégis az elmúlt időszak

felelő szolgáltatásokat ny újtani az

régieket. Kicseréltük a nyílászárókat

vag y középiskolás diákoknak, akinek

szakaszt, új piacteret, új egészségügyi

egyik legjelentősebb, legtöbbünk által

önkormányzat?

és hőszigetelést is kapott az épület.

a tanulmányi eredménye kiemelkedő.

központot szeretnénk a régi v ízmű

Ezen felül napelemek is beépítésre

Gondoltunk a sportolni vág yókra is,

ligetes részében, meghag y va a fákat.

kerültek. Ugyancsak TOP-os forrásból

hiszen megépült az a szabadtéri kon-

A képviselő-testület szeretné, ha mi-

bőv ült az óvoda is. Itt eg y új csoport-

dipark, amit eg y 200 m-es rekortán

hamarabb megépülhetne eg y sport-

szobát tudtunk kialakítani, eg y tor-

borítású futókörrel egészítettünk ki.

csarnok. A temetőbe méltó parkot

naszobával eg y ütt és természetesen

- Milyen egyéb beruházásokat emlí-

szeretnénk kialakítani urnahelyekkel.

a megfelelő kiszolgáló helyiségek is

tene még azokból az évekből, amikor

De amíg ezek meg valósulására várni

megépültek.

már ön irányította a települést?

kell, tennivaló bőven akad addig is,

- Fontos, hogy a közeli települések-

- 2016-ban az ’56-os hősök re em-

hiszen be kell fejezni a kerékpáros

kel eleven leg yen a kapcsolat. Ehhez

lékezve eg y kopjafát állítottunk az 1.

pihenőhelyet KRESZ pályával, vala-

komoly infrastruktúra kell.

és 2. világháborús emlékművek közé.

mint szeretnénk mihamarabb üzembe

- A TOP keretében épült meg a z

2018-ban pedig eg y felajánlásnak kö-

helyezni a munkások szállásolására

2 ,3 k m hosszú kerék pá r út , a mely

szönhetően eg y Szent II. János Pál

alkalmas házakat a Dél-nyugat lakó-

a Szat y ma z t Szegeddel összekötő

pápát ábrázoló szobrot avathattunk

parkban aminek igénybevételére már

kerékpárút első szakasza. Ma már a

fel a szociális otthon udvarában.

vannak foglalások.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
ISSN 2061-4268

- Rengeteg tervünk van, eg y része

Felelős szerkesztô: Vass Imre

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

Cím: Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon: 62/551-600
E-mail: ujsag@kisterseg-szegedi.hu

