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Kultúra Fejlesztések Szegeden

Fejlesztések a Kistérségben Kitekintő

Kitekintő

Az önkormányzat gye-
rekintézmény-fejlesztési 
programjában a 15 városi 
bölcsőde közül 4-et már 
felújított.

Különféle pályázatoknak és 
felajánlásoknak köszönhe-
tően több száz fát ültettek 
el novemberben a városban.

A tervek szerint megszépül a faluház, korszerűbb 
lesz az orvosi ellátás és tornacsarnok is épül.

Folytatás a 7. oldalon

FOLYTATÓDIK A 
SZEGEDI BÖLCSŐDÉK 
FELÚJÍTÁSA

T I S Z A S Z I G E T E N
FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK

LÁZBAN ÉGETT 
FÁSÍTÁSI

SÁNDORFALVA  

November utolsó napján ün-
nepélyes keretek között adták 
át azokat a parkokat, játszótere-
ket, kutyafuttatókat, közösségi 
tereket, melyek komoly uniós 
pénzügyi források bevonásával 
újulhattak meg az utóbbi hóna-
pokban. Az 1968-ban elkészült 
lakótelep a jelenkor igényeinek 
megfelelő módon alakult át , 
hiszen több lett a zöld felület, 
nagy, kihasználatlan betonos, 
beépített részek alakultak át él-
hetőbb, növényekkel beültetett, 
ivókutakkal ellátott közösségi 
terekké.

Megszépült a Piroska tér, az 
Erős János utca, a Csongor és 
a Tünde tér, a József Attila su-
gárút–Tarján széle tömbbelső 
játszótere és parkja, az Építő, a 
Hajlat, a Róna és a Retek utca. 
A Pósz Jenő utcában sportpá-
lya, a Hajlat utcai pálya helyén 
gyermek KRESZ-pálya létesült. 

A mozi 900 millió forintból a 
pincétől a padlásig teljesen meg-
újult az utóbbi hónapokban. A 
többségében uniós forrásból 
megvalósuló rekonstrukció so-
rán megújult az épület fűtési 
rendszere, napelem is került a 
tetejére, így több mint 45 száza-
lékkal lehet majd csökkenteni a 

Több mint kilenc hónapig kellett nélkülözniük a szegedi mozirajongóknak kedvenc előadóhe-
lyüket, de megérte a várakozás. Az év végére ugyanis visszatérhetnek a filmek és a közönség 
is a felújított épületbe.

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT
A SZEGEDI BELVÁROSI MOZI

 Folytatás a 3. oldalon  Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

fűtési költségeket, emellett aka-
dálymentesítették a belső tereket. 
A megszépült homlokzat mögött 
teljesen új belső terek várják majd 
a közönséget. 

A legnagyobb munkát a Zsig-
mond Vilmos terem jelentette a 
kivitelezőnek, ahol új színpad 
készült, a karzatot pedig teljesen 

átalakították. Emellett az oldalsó 
fal faburkolatát is el kellett ké-
szíteniük az eredeti állapotnak 
megfelelően. A picében a felújítás 
előtt kazánház működött, most 
teljesen új funkciót kapva egy 
mozitörténeti kiállítást alakíta-
nak ki. 

BELSŐ-TARJÁN: 
RÉGI VÁROSRÉSZ, ÚJ RUHÁBAN
Részben megújult Szeged második legrégebben épült lakótelepe. A Tarján városrész rekonst-
rukciója most a Budapesti körút belső részén, az úgynevezett Belső-Tarjánban található 
körzetekben fejeződött be.

A KISTÉRSÉG NAGY FEJLESZTÉSEI: 
EZERADAGOS KONYHA
ÉS IDŐSEK KLUBJA 
Két jelentős, az idősellátást nagymértékben javító beru-
házás fejeződik be hamarosan a szegedi kistérségben. A 
Kaszás utcában decemberben elkészül az idősek klubja 
kivitelezése, mely után az  engedélyek beszerzése szük-
séges, hogy birtokba is vehessék az idősek. A Kálvária 
sugárúti főzőkonyhán pedig 50 % os készültségnél 
tartanak a szakemberek.

KÜBEKHÁZA JÖVŐ PERSPEKTÍVÁI: 
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTUDTOSSÁG, 

Az ezredforduló idején még minden szempontból hátrányos helyzetűnek ítélt Kü-
bekházát, mára kicserélték. A faluba vezető állami út sajnos még a régi, zötyögős 
- mert erre nincs kormányzati forrás -, de a faluba belépve, úgy érezheti magát az 
ember, mintha egy osztrák kistelepülésre érkezett volna. 

VÁLTOZATLAN FELÁLLÁSBAN, DE 
ÚJULT ERŐVEL DOLGOZIK EGYÜTT 
RÖSZKE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Az elmúlt öt évben közel kilencszáz millió forintos fejlesztési 
forrást tudott Röszkére hozni az Borbásné Márki Márta 
polgármester vezette képviselő-testület, amelynek most 
változtatás nélkül ismét zöld utat adtak a településen élők. 
Ők pedig máris újabb, több évre szóló tervekkel vágnak neki 
a munkának. 

ENERGIAHATÉKONYSÁG



Kitekintő Gazdaság

Négy évvel ezelőtt a szoftver-
fejlesztő cég választása azért 
esett Szegedre, mert az egye-
temen hosszabb ideje magas 
színvonalú informatikai képzés 
folyik, és a városban több sikeres 
informatikai beruházás valósult 
már meg, valamint kiválóan vizs-
gázott Szeged infrastruktúrája is.

– A szegedi városvezetés kez-
dettől fogva támogatta, segítette 
az elképzeléseinket. Évek óta 
harmonikus az együttműködés 
az önkormányzattal és az egye-
temmel is, ami nagy segítséget 
jelent a munkánkban – mondta 
el Török Viktor, az NNG Térké-
pi tartalmak kiadásáért felelős 
menedzsere, valamint az SZTE-
vel közösen induló kurzus egyik 
oktatója.

Az irodabővítés mellett a sze-
gedi fejlesztések kulcskérdése 
ugyanis szakemberképzés. Az 
NNG szegedi fejlesztési központ-
jában dolgozó szakemberek közül 
tízből kilencen a Szegedi Tudo-
mányegyetemen végeztek.

A Szegeden fejlesztési irodát 
működtető cég és az SZTE szoro-
sabb együttműködése 2015-ben 
kezdődött, akkor szervezték meg 
az első kurzust, s azóta, egy év ki-
vételével mindig jelentkeztek vele.

– Több pályázatunk is sikere-
sen szerepelt az elmúlt időben 
a Magyar Falu Programban, így 
tovább foly tatódhatnak azok 
a fejlesztések, amelyek egyre 
komfortosabbá és élhetőbbé 
teszik a települést – mondta 
el Ferenczi Ferenc, a település 
októberben újra megválasztott 
polgármestere.

Az elmúlt időben már megva-
lósult a Vedres István Faluház 
energetikai korszer űsítése, 
jövőre pedig eg y sikeres pá-
lyázat nyomán teljesen kifestik 
belülről az épületet, a rendez-
vénytermet klimatizálják, az 
energiatakarékosság jegyében 

napelemekkel szerelik fel az 
épületet, a nagyobb rendezvé-
nyek lebonyolításához kétszáz 
garnitúra étkészletet is vásárol-
nak. Az épület előtt található 
park pedig automata öntöző-
rendszert kap.

Ug yancsak a Mag yar Falu 
Program pályázata segít abban, 
hog y tovább korszerűsödhet 
a település orvosi el látása. 
A háziorvosi rendelő három 
mil l ió for intból újraélesztő 
készülékkel, látásvizsgálóval, 
vérnyomásmérővel és EKG ké-
szülékkel lehet gazdagabb.

– Újabb járdaépítési progra-
mot hirdetünk jövőre. 2020-ban 

het ven tiszaszigeti ház előtt 
újulhat meg a járda. A z épí-
téshez szükséges anyagokat 
az önkormányzat biztosítja, 
az ott lakók pedig közösségi 
munkával segíthetik a program 
sikerét.

Az egészséges életmód nép-
szerűsítésére a főtéren hozták 
létre korábban azt szabadtéri 
kondi parkot , amely hamar 
a f iatalok kedvelt közösségi 
helye lett és ezért jövőre to-
vábbfejlesztik: új kondi gépeket 
szereznek be és öltözőszek-
rényeket vásárolnak. A park 
előtt pedig gépkocsi parkolókat 
alakítanak ki.

Az elmúlt években folyama-
tos fejlesztésen ment keresztül 
a Szeged-Csanádi Egyházme-
g ye fenntartásában működő 
Szent Antal Katolikus Iskola, 
amelynek korábban már tel-
jesen megújult a külső hom-
lokzata, a falak hőszigetelést 
kaptak és a régi nyílászárókat 
is kicserélték. 

Jövőre egy újabb vágya is tel-
jesülhet az itt élőknek: 2020-ban 
megkezdődhet a 30x17 méteres, 
küzdőtérrel, lelátókkal és öltő-

zőkkel ellátott új tornacsarnok 
építése, ezzel párhuzamosan 
megújulnak az iskola belső te-
rei és új, fedett kerékpártároló 
is épül.

– A következő öt esztendő során 
egyik legfontosabb feladatunk 
egy, a települést elkerülő út épí-
tése. A határátkelőhöz kötődő for-
galom miatt naponta közel ezer 
autó halad át a Kossuth utcán, 
ezért elengedhetetlenül fontos a 
biztonságos közlekedés feltételeit 
megteremtő fejlesztési források 
feltérképezése és azokra történő 
pályázatok benyújtása. Mindent 
elkövetünk annak érdekében, 
hogy megvalósulhasson a beru-
házás – mondta a polgármester.

A nagyobb, látványosabb fej-
lesztések mellett a következő 
években is több kisebb, ám az 
itt élők komfortérzetét jelentősen 
javító, családbarát fejlesztést is 
szeretne az önkormányzat meg-
valósítani. Többek között folyta-
tódik a játszótér felújítási prog-
ram, a kisgyermekes családokat 
pedig a jövőben is kedvezményes 
telkekkel szeretnék a település-
re csalogatni vag y éppen itt 
tartani.

A CSALÁDBARÁT PROGRAMOKAT
A közel 1800 lakosú település, Tiszasziget az elmúlt években a sikeres pályázatoknak és az önkormányzat jó gazdálkodá-
sának köszönhetően több százmilliós beruházással gyarapodott. A tervek szerint a következő években is folytatódnak a 
családbarát fejlesztések: megszépül a faluház, korszerűbb lesz az orvosi ellátás és tornacsarnok is épül.

HAGYOMÁNYŐRZÉS HAGYOMÁNYŐRZÉS 
 TÁRSADALMI MUNK ÁBAN TÁRSADALMI MUNK ÁBAN

Megkezdődött és jövőre el is készülhet az kis kápolna, 
amelyet a Tiszaszigethez tartó Térváron építenek közösségi 
összefogással. A kistelepülésen alig százan élnek, ám minden 
évben megrendezik a térvári búcsút. Az építkezéshez szük-
séges anyagok árát adományokból állják, a helyi vállalkozók 
szakértelmükkel segítenek, a munkát pedig az ott élők végzik 
társadalmi munkában. Az önkormányzat egymillió forinttal 
támogatja a kápolnaépítést, hogy így is megőrizhessék a te-
lepülés kulturális és egyházi hagyományait. 

Korábban felújították a Budpesti körúti rendelőt, az intézmé-
nyek közül az Építő utcai, a Kemes utcai és Tünde téri óvodát. 
Megújult a Tarjáni Kéttannyelvű és a Weöres Sándor Általános 
Iskola. Átadták a Tarján széle és Algyő közötti kerékpárutat, 
amelynek útvonalán egy mindenki által használható kerékpáros 
szervízpontot is létesítettek. 

SIKERES PÁLYÁZATOKKAL VISZIK TOVÁBB

SZEGEDRE TELEPÍTI

Fejlesztések Szegeden

KÖZPONTJÁT AZ NNG
RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK EGYIK

Önálló irodaház építésébe kezdett az NNG Szegeden. Az autós 
navigációs rendszereket fejlesztő világcég 2015 júliusában 
nyitotta meg második magyarországi fejlesztői központját 
a Klauzál téren.  Az új irodában akkor harmincan kezdték 
meg a munkát, mára megduplázódott a létszám és kinőtték 
a belvárosi helyüket. Most 200 főre tervezett irodaházat 
alakítanak ki, miközben folyamatosan indítanak kurzusokat 
a szegedi egyetemmel közösen. 

AZ AUTÓS NAVIGÁCIÓS

A képzést a TTIK Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai 
Tanszék hirdeti meg, jellemző-
en 10-15 hallgató vesz részt rajta, 
többségében geográfus, illetve 
programozó mesterszakosok 
a jelentkezők, de mostanában 
alapszakos földrajzos is van a 
hallgatók között.

– A Szegeden végzett hallga-
tókkal jók a tapasztalataink. 
Korábban, amíg nem voltunk 
jelen a városban, sok itt végzett 
hallgató dolgozott a budapesti 
irodánkban, a felvettek döntő 
többsége bevált, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy továbbfejlesztjük 
a szegedi központunkat.

Az új szegedi fejlesztőközpon-
tot úgy alakítják ki, hogy abban 
kényelmesen elférjen kétszáz 
munkatárs. A bővülésnél fontos 
szempont a kreatív munkakör-
nyezet kialakítása. 

– A szegedi fejlesztőközpont 
nem egy fiókiroda, ahol bedol-
goznak a kollégák fővárosi prog-
ramokba, hanem egy teljesen 
önálló egység, ahol teljes körű 
rendszerfejlesztés folyik. A sze-
gedi fejlesztők már évek óta a cég 
történetének egyik legnagyobb 
globális projektjén dolgoznak – 
árulta el Török Viktor.

Két kutyafuttatót alakítottak 
ki a Retek utcában és a Budapesti 
körút–József Attila sugárút cso-
mópontjánál. A Dandár utcában, 
a Debreceni utcában, valamint a 
Táltos Iskola mellett közösségi 
kertek épültek. Megszépült a kö-
zösségi célokat szolgáló Máltai 
játszótér és sportcentrum épülete. 
Új kispiacon vásárolhatnak a tar-
jániak a Retek utcában. Fogadó-
teret alakítottak ki a József Attila 
sugárút és a Retek utca sarkán, 

BELSŐ-TARJÁN: RÉGI VÁROSRÉSZ, ÚJ RUHÁBAN
Folytatás az 1. oldalról valamint a József Attila sugárút és 

a Budapesti körút találkozásánál.
Ez a nagy beruházás majdnem 

egymilliárd forint uniós támoga-
tásból és 41 millió forint önkor-
mányzati önrész biztosításával 
történhetett meg. A zöldterületek 
megújítására 227 fát ültettek, közel 
37 ezer négyzetméter gyepet ve-
tettek, és több mint 1100 négyzet-
méter cserjét és évelőt telepítettek. 

A városrészben 83 kandelábert 
és 14 új ivókutat helyeztek el, 3 cso-
bogót felújítottak, és 1 újat hoztak 

létre, 53 szemétgyűjtőt szereltek 
fel, valamint 147 új, illetve felújított 
pad került ki a közterületekre. 
Járdák, kerékpárutak, utak és 
parkolók felújítására, építésére is 

jutott pénz. Összesen nagyjából 
110 új és felújított kerékpártáro-
lóval, illetve 236 új és felújított 
parkolóhellyel gazdagodott a 
városrész.

NAVIGÁCIÓIT 60 MILLIÓ ESZKÖZRE NAVIGÁCIÓIT 60 MILLIÓ ESZKÖZRE 
TELEPÍTETTÉKTELEPÍTETTÉK

Az NNG a világ 6 kontinensén összesen 12 irodát és 4 képvi-
seltet tart fenn, ahol közel 900 munkatárs dolgozik. A fejlesztő 
cég navigációit már több mint 60 millió eszközre telepítették 
világszerte, beleértve több mint 38 autómárka járműveit is.

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK 2019. 12. • 2. oldal



Kultúra Kitekintő

Fejlesztések Szegeden Kitekintő

A Töltés utcában egy több mint 
száz éves épületben működik Új-
szeged egyik bölcsődéje. Ez az 
épület hosszabb távon az előírá-
soknak nem felel meg, ezért az 
önkormányzat uniós támogatással 
új, az eddigi 44 helyett 64 férő-
helyes akadálymentes bölcsődét 
építtet. A Fülemüle utcában 6 cso-
portszobát alakítanak a szükséges 
mosdókkal, irodákkal és tálaló-
konyhával. Mivel szükség van egy 
tárolásra használható épületre, a 
város vezetése úgy döntött, hogy 

Itt az idén 100 éves mozi régi re-
likviáit állítják majd ki, de ehhez 
az intézmény munkatársai várják 
a közönség segítségét is. Elsősor-
ban régi képeket, mozijegyeket, 
plakátokat kérnek azoktól, akik 
felajánlják a tárgyi emlékeiket, 
hogy a kiállítóhelyen minél hi-
telesebben fel tudják felidézni 

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT

Folytatás az 1. oldalról az eltelt éveket. Aki segíteni sze-
retne, írjon a mozi100@ihrk.hu 
e-mail címre.

A felújítás ideje alatt részint 
a Belvárosi moziban lévő Csőke 
József teremben, részint pedig 
az újszegedi Délvidék Házban 
voltak vetítések. Ez utóbbi helyszí-
nen az utolsó előadást november 
23-án tartották, amikor Philip 

SORRA ÚJULNAK MEG
A SZEGEDI BÖLCSŐDÉK
A Fülemüle utcában épülhet fel Szeged legújabb, legkorszerűbb bölcsődéje, ha sikeresen 
pályázik az önkormányzat uniós forrásra. Emellett egy másik intézményt teljesen felújítanak, 
és a folyamatban lévő korszerűsítések is jól haladnak.

a Töltés utcában alakítják ki ezt, 
azután, hogy átadják a Fülemüle 
utcai intézményt. 

A belvárosban is nagy az igény 
újabb bölcsődei helyekre. Ezért a 
Vitéz utcai intézményének korsze-
rűsítésére és bővítésére is tervez 
költeni az önkormányzat. A Vitéz 
utcai ház eredetileg gazdasági 
épület, illetve raktár volt, 1954-ben 
lett bölcsőde, ami most 84 férőhe-
lyes. Jelenleg a szakemberek készí-
tik a terveket, hogy a modernizálás 
és bővítés nyomán 96 kisgyereket 

fogadó 21. századi épület jöjjön 
létre. A két bölcsődére összesen 2 
milliárd forint uniós támogatást 
költhet az önkormányzat, ameny-
nyiben sikeresen pályázik.     

Az önkormányzat gyerekintéz-
mény-fejlesztési programjában a 
15 városi bölcsőde közül 4-et már 
felújított. Ezek a Dobó, a Cső, az 
Agyagos utcai, valamint a Szent-
mihályi. A Gyík utcai intézmény 
felújítása zajlik, és rövidesen el-
kezdik a Siha közben is az épü-
letkorszerűsítést.  

Turda Gábor 32 éves, és mivel 
főállásában az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékpark múze-
umi vezetőjeként tevékenykedik, 
a község polgármesteri feladatait 
társadalmi megbízatásként látja 
el. Egyik fő feladatának azt tartja, 
hogy az uniós és kormányzati 
pályázatok segítségével minél 
több forrást hozzon Dócra annak 
érdekében, hogy a szükséges be-
ruházásokat el tudják végezni a 
most kezdődő ciklusban.

Az eddig elnyert pályázati ösz-
szegekből megvalósul a művelő-

FIATALOS CSAPATTAL VÁG

DÓC ÖNKORMÁNYZATA
NEKI A KÖVETKEZŐ ÖT ÉVNEK

Egy 32 éves fiatalember lett Dóc polgármestere az október 13-i önkormányzati választás 
után, aki egy nagyon alacsony átlagéletkorú képviselő-testület segítségével próbálja meg 
sikerre vinni a települést a következő esztendőkben.

dési ház felújítása, valamint az 
óvodaépületek korszerűsítése. 
A minél hatékonyabb pályázás 
mellett szeretnék a saját bevéte-
leket is növelni, melyekből többek 
között turisztikai célú fejlesztése-
ket lehetne megvalósítani. A köz-
munkaprogram folytatásaként az 
önkormányzat saját projektjeiben 
vállalhatnának fontos szerepet 
azok, akik a programban részt 
vesznek. 

Az önkormányzat szeretne 
minél szorosabban együttmű-
ködni a helyi civil szervezetekkel 

a község fejlődése érdekében. Új 
szervezetek létrehozása is a ter-
vek között szerepel, hiszen egy 
horgászegyesület megszervezése, 
valamint a polgárőrség újraalakí-
tása is a távlati célok között szere-
pel. Ez utóbbi esetében különösen 
fontosnak tartja a polgármester a 
fiatalok szerepvállalását. Mindent 
összevetve, egy szilárd gazdasági 
alapokkal rendelkező, prosperáló 
településsé szeretné Dócot tenni 
a polgármester, amiben számít a 
képviselő-testület munkájára és 
támogatására.     

Glass: Akhnaten című operájának 
élő közvetítésével búcsúztak az 
ideiglenes vetítőhelytől az ope-
rabarátok, valamint a Belvárosi 
Mozi munkatársai. Utóbbiak azt 
remélik, hogy a most megújult 
épületben a kiváló körülmények 
és korszerű technikai feltételek 
elvarázsolják majd a moziszerető 
szegedieket.    

A SZEGEDI BELVÁROSI MOZI

Megszámolni is nehéz, hogy novemberben hány fát ültettek el a sándorfalvi lakosok városuk-
ban. A faültetések több programnak köszönhetően jöttek létre, így a napsütéses hétvégén 
is a közösségi munkáké volt a főszerep.

November 2 2-én ,  pént ek 
reggel a Növény i Diverzitási 
Központ felé beadott nyertes 
pályázatban kapott gyümölcsfá-
kat ültették el az önkormányzat 
dolgozói. „A táji adottságokhoz 
alkalmazkodó, a Kárpát-me-
dencében régóta termesztett 
gyümölcsfajták megőrzésében 
való együttműködésről” szóló 
megállapodásban 143 fát ka-
pott Sándorfalva a Központtól. 
Az elültetett fák kivétel nélkül 
mind olyan fajták, amelyek ré-
gen megtalálhatóak voltak a 
környéken, de ma már ritka-

ságnak számítanak: Bergeron, 
Ceglédi bíborkajszi, Ceglédi 
óriás, Korai kajszi, Mandula-
kajszi, Pannónia és Rózsakajszi 
barackfákat, valamint Vérbélű 
körte, Nagy macskafej, Császár 
körte, Kornélia, Favrené, Kieffer, 
Pap körte, Bőr körte és Rozs-
zsal élő körtefákat ültettek el 
a Pozsonyi utca végén található 
önkormányzati zárt kertben.

A faültetési hullám másnap, 
november 23-án négy helyszí-
nen foly tatódott az Őz utcai 
közösségi térnél, a Kölcsey ut-
cai játszótérnél, a buszpálya-

udvar előtt, és a Kis körútnál 
található játszótérnél ültettek 
fákat társadalmi munkában a 
sándorfalviak.

Minden helyi civil szervezet 
és város díszpolgárai örökbe is 
fogadtak egy-egy fát, amit saját 
kezűleg raktak a földbe. Szepesi 
Ferenc családja és barátai het-
ven fát ajándékoztak, ültettek el, 
annak alkalmából, hogy Szepesi 
Ferenc hetven éves lett . Az ő 
fáik a buszpályaudvar elé és 
az Alkotmány körútra kerültek. 
A Csimota Kacaj Egyesület fái 
pedig a játszóterekre.

FAÜLTETÉSI LÁZBAN ÉGETT SÁNDORFALVA
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A Szegedre érkező uniós fejlesz-
tési források jelentős részét kerék-
párutak építésére és korszerűsí-
tésére fordítja az önkormányzat, 
mivel a környezetkímélő, ugyan-
akkor az egészséges életmódot is 
nagyba segítő biciklis közlekedés 
infrastruktúrájának kiépítése az 
egyik legfontosabb távlati célja a 
városvezetésnek. Az elmúlt húsz 
évben ötről tizenhét százalékra 
nőtt a kerékpárral közlekedők 
aránya Szegeden, ezért az önkor-
mányzat 2 milliárd 700 millió fo-
rintból fejleszti a kerékpárutakat 
az elkövetkező időszakban.

Az idén tavasszal a már meglé-
vő – a város központjából a József 
Attila sugárúton kifelé vezető – 
kerékpárúthoz a Tarján szélén 
csatlakozott egy új szakasz, amely 
ezúttal nem vezeti át a biciklist 
az út túloldalára a Deák Ferenc 
Gimnáziumnál, hanem folytató-
dik a jobboldalon, és a Budapesti 

– A két beruházás értéke együtt 
eléri a négyszáz millió forintot 
– tudtuk meg Csúcs Árontól, a 
Szegedi Kistérség Többcélú Tár-
sulása Koordinációs Központjá-
nak igazgatójától.

Az idei év egyik legjelentősebb 
beruházásának alapkövét április 
végén rakta le Botka László pol-
gármester: a Kaszás utcában több 
mint 140 millió forintos költséggel 
decemberben el is készül az idő-
sek klubja.

A KISTÉRSÉG NAGY FEJLESZTÉSEI: 
EZERADAGOS KONYHA
ÉS IDŐSEK KLUBJA 

RÖVIDESEN AKÁR A LÉZERKÖZPONTIG

Mivel egyre több munkahely létesül Szeged külső kerületeiben, fontos, hogy a kerékpárút-hálózat is lépést tartson ezzel 
a folyamattal. A legutóbbi beruházásoknak köszönhetően biztonságos, korszerű aszfaltcsíkon közelíthetjük meg a város 
legtávolabbi pontjait, valamint a környező teleüléseket.

IS ELKEREKEZHETÜNK SZEGEDEN
körút, Csorba utca mentén elvezet 
a körtöltéshez. Itt egy támfallal 
segítették a kerékpárosok átjutá-
sát 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 kerékpá-
ros szervizpontját. Itt alapvető 
szerelési munkálatokat bárki 
elvégezhet a járművén, és fel is 
pumpálhatja a kerekét. Korábban 
elkészült, és átadták a közleke-
dőknek a projekt első szakaszát 
Szeged–Sándor fa lva közöt t . 
Használhatják már a kerekesek 
az M43-as csomópont előtt és után 
a kerékpárút közúti átvezetését is. 
Rövidesen Bordány felé is nyugod-
tan elindulhatunk kerékpárral, 
mert ezen a szakaszon is megépül 
a közeljövőben a bicikliút. 

Közlekedés

Fejlesztések a Kistérségben

Kitekintő

– Jelenleg még az egyik Vám 
téri ingatlanunk ad otthont a 
városrészben élő idősek nappali 
ellátásának. Az az épület viszont 
annyira leromlott állapotban 
került, hogy nem lett volna ér-
telme felújítani, ezért kerestünk 
másik helyet a közelben, és si-
kerrel pályáztunk egy teljesen 
új épület kivitelezésére.

A Kaszás utcában lévő üres 
telekre tervezett modern épü-
let 30 idős embernek ad majd 
napközben kulturált elhelye-

zési és étkezési lehetőséget.  Az 
eg yszintes, 217 nég yzetméte-
res, akadálymentesített épület 
– amelyben társalgó, étkező és 
szociális helyiségek találhatók 
– még az idén teljes egészében 
elkészül, az év végig pedig a 
konyhai eszközök és a bútorok is 
megérkeznek. Ezután következ-
nek a hosszadalmas hatósági 
eljárások.

– Mindez azt jelenti, hogy leg-
hamarabb valamikor tavasszal 
vehetik majd birtokba a város-

részben élő idősek az új, kor-
szerű nappali intézményüket.

Augusztus elején kezdődtek 
a munkálatok a Kálvária su-
gárúti idősek otthonában, ahol 
a fejlesztések következtében 
teljesen meg újul és k ibőv ül 
a főzőkonyha, amely nek ka-
pacitását 650-ről ezerre bőví-
tik. A beruházást – amelynek 
során k ibőv ít ik az épületet , 
újra építik a teljes belső részt, 
meg újulnak a burkolatok és 
kifestik a száz négyzetméterrel 
megnövelt konyhát – a kivite-
lezőnek jövő év májusban kell 
befejeznie.

– A mu n k á k megkezdése 
után számtalan gond jelent-
kezett. A régi épület sok olyan 
műsza k i problémát rejtet t , 
amit előre nem lehetett látni. 
Májusba n eg y t űzeset utá n 
derült k i, hog y a falban lévő 
alumínium vezetékeket ki kell 
cserélni, a szenny vízelvezető 
rendszert is át kellett építeni, 
közben fel kell újítani az étel-
liftet is, anélkül pedig a főző-
konyha nem kaphat használat-
bavételi engedély t. Mindezek 
legkevesebb 30 millió forinttal 
drágítják meg a 250 millió fo-
rintos felújítást és bővítést – 
mondta el Csúcs Áron.

Az építészeti munkálatokkal 
párhuzamosan már zajlik az új 
konyhai eszközök beszerzése 
is, hogy ha elkészül a felújítás, 
néhány nap alatt fel tudják sze-
relni, működőképessé tudják 
tenni az új főzőhelyet.

Ha tavasz végén, nyár ele-
jén minden a helyére kerül, az 
Egyesített Szociális Intézmény 
összes nappali ellátóhelyét sa-
ját konyhájukról tudják majd 
kiszolgálni meleg étellel. 

Folytatás az 1. oldalról 

Folytatás az 1. oldalról 
– 2010 óta dolgozunk együtt a 

röszkeiek jó életéért. Immár har-
madszor is bizalmat szavaztak 
nekünk az itt élők. Reméljük, ez 
is jelzi, a röszkeiek többsége elége-
dett azzal a munkával, amit eddig 
végeztünk – mondta el Borbásné 
Márki Márta, aki továbbra is azt 
vallja, hogy a helyiek összetartó 
ereje, a megalapozott tervek és 
a sikeres pályázatok vitték előre, 
tették egyre vonzóbb településsé 
Röszkét.

– A gondolkodásunk fókuszában 
továbbra is az áll, hogy a nagy, 
infrastrukturális beruházások 
mellett az itt élők mindennapi 
életminőségét, komfortérzetét is 
évről évre folyamatosan javítani 
tudjuk, ezért több esztendőre előre 
gondolkodunk. Egy település jövő-
jét tudatosan tervezni kell, mert 
csak így lehet sikeres – mondta el 
a polgármester.

Röszke pedig nemcsak sikeres, 
hanem egyre vonzóbb település 
is, ahová szívesen költöznek az 
emberek. Az elmúlt években közel 
kétszáz fővel nőtt a falu lakossága. 
Elsősorban a Röszkére költözők, 
a letelepedés hozott népesség-
többletet. Ezért most az egyik 
legfontosabb tennivaló, hog y 
infrastrukturális beruházásokat 
követően újabb önkormányzati 
telkeket alakítsanak ki a Rösz-
kére beköltözni akaró családok 
számára, hogy ne álljon meg a 
település népességének további 
gyarapodása.

– Néhány éve egy sikeres pá-
lyázat segítségével sikerült meg-
valósítanunk a csapadékvíz-elve-
zető rendszer rekonstrukcióját. A 
százmilliós fejlesztés akkor érin-
tette Röszke központjának több 
utcáját, ezen belül fő közlekedési 
útvonalát, a Felszabadulás utcát 
is. Jövőre szeretnénk ugyancsak 
egy pályázat segítségével a tele-

VÁLTOZATLAN FELÁLLÁSBAN, DE 
ÚJULT ERŐVEL DOLGOZIK EGYÜTT 
RÖSZKE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

pülés főutcájának alvégi részén is 
megújítani a csapadékvíz elvezető 
hálózatot. Az elmúlt évben két ját-
szótér építését is sikerült megvaló-
sítani, az elkövetkezendő években 
ez a program is folytatódik tovább, 
mert sok fiatal, kisgyermekes há-
zaspár költözött Röszkére.

– Az úgynevezett új osztásban 
szeretnénk egy szabadidőparkot, 
egy közösségi centrumot kiala-
kítani, de folytatni kívánjuk az 
intézményeink és az útjaink kor-
szerűsítését is. A külterületen közel 
százhúsz kilométernyi úthálózatot 
kell rendben tartanunk, Röszkén 
pedig jövőre egy pályázat segít-
ségével és jelentős önerővel faltól 
falig megújulhat a Lehel és a Szán-
tó Kovács János utcák burkolata. 
Míg az utcákon korszerűsítik a 
betonburkolatokat, addig az iskola 
udvarán éppen fordítva tervezik: el 
szeretnék bontani, hogy a helyére 
műfüves focipályát építsenek és 
esztétikus, gyermekbarát környe-
zetet alakítsanak ki. 

– Büszkék vagyunk rá, hogy ne-
künk még van tanyai óvodánk. Ez 
ma már nagyon ritka. Igyekszünk 
is fejleszteni. Jövőre az óvodával 
szemben egy kerékpáros pihenő 
és szabadtéri közösségi helyet 
szeretnénk kialakítani, erre Ma-
gyarkanizsával közösen adtunk be 
pályázatot, itt húzódik ugyanis a 
Röszkét Mórahalommal összekötő 
bicikliút.

A békés, kiegyensúlyozott épít-
kezés mellett azonban az is nagyon 
fontos, hogy kiszámíthatóan és 
biztonságosan tudjuk működtetni 
a települést, éppen úgy, mint az 
elmúlt tizenhárom évben is tettük.

E felelősségteljes munkához 
kérünk és fogadunk a Röszké n 
élőktől minden jó ötletet, kérést, 
felajánlást és partnerségi együtt-
működést közös jó létünk meg-
óvására és további fejlesztésére 
egyaránt.

Nemrégiben indult a kerék-
párút-hálózat továbbépítése az 
ELI-ALPS, hétköznapi nevén a 
szegedi lézerközpont irányá-
ban. Egy bruttó 3 milliárd 400 
millió forintos projekt részeként 
kívánják megvalósítani, hogy a 
városközponttól igen messze 
eső tudományos kutatásokat 
szolgáló létesítmény megköze-
líthető legyen kerékpárral is. Ez 
új közút és kerékpárút, valamint 
körforgalmi csomópontok és 
megállóhelyek építését, illetve 
a csapadékvíz-elvezető rendszer 

korszerűsítését jelenti. A ke-
rékpárút hossza 4,4 kilométer, 
a közúté 3,9 kilométer, amiből 
1,1 kilométer új építés, 2,8 ki-
lométer pedig korszerűsítés. A 
projekt a Science Park és inku-
bátorház, valamint az 5. számú 
főút szegedi bevezető szakasza 
mellett kialakult ipari-kereske-
delmi-logisztikai tengely gyors 
és közvetlen megközelítését is 
szolgálja a belváros és a nagy 
lakótelepek felől az 5. számú 
főút és az autópályák irányába. 
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Az önkormányzat azért dön-
tött a teljes útpálya felújítása 
mellett, mert az elmúlt évek-
ben egyre több vállalkozás – 
például a Goodwill Pharma, 
a GLS vagy a Generál Nyomda 
– települt a környékre, íg y a 
korábbinál többen járnak ide 
dolgozni és megnőtt az alap-
anyagok és a késztermékek 
szállítása is ezen a területen. 
A rossz infrastruktúra tovább 
hátráltatta volna az iparterület 
fejlődését.

A munkater ületet ápr i l is 
közepén vették birtokba a ki-
vitelezést végző Strabag Kft. 
szakemberei. Öt hónap alatt 
1675 méter hosszan, 8 és fél 
méter széles út épült . A két-
szer 3 méteres autósáv mellett 
mindkét oldalon kerékpársáv 
és járda is létesült, valamint 
kialakítottak öt buszmegállót, 
padokkal, utasváróval, kerék-

A megszokottól eltérően a jö-
vő évi fesztivál június 26-án az 
Ajándékkoncerttel indul a Dóm 
téren, ahol a Szegedi Szimfoni-
kus Zenekar mellett szólistákat 
is hallhat majd a közönség.

Ezt követően három és fél évti-
zed után visszatér magyarorszá-
gi bemutatójának színhelyére, a 
Dóm térre a Jézus Krisztus Szu-
persztár. A legendás rockoperát 
Szirtes Tamás állítja színpadra 
a Madách Színház társulatával

Andrew Lloyd Webber és Tim 
Rice világhírű műve pazar sze-
reposztással érkezik Szegedre: 
többek között Gallusz Nikolett, 
Serbán Attila és Sasvári Sándor is 
szerepel a jövő évi szuperproduk-
cióban. A darabot jövőre július 
3-tól tűzik műsorra és ezt köve-
tően még négy estén láthatják 
a nézők. 

Folytatódik a Shakespeare-
sorozat a Dóm téren, jövőre az 
angol mester egyik legnépsze-
rűbb komédiáját, a Sok hűhó 
semmiért című darabot tűzi 
műsorára a fesztivál. A komé-
dia rendezésére Juronics Tamás 
kapott felkérést. A Szegedhez 

Kultúra

Közlekedés

Gazdaság

NYÁRON A SZABADTÉRI JÁTÉKOK MŰSORÁT
VILÁGHÍRŰ MUSICALEK SZÍNESÍTIK JÖVŐ

Két játszóhelyen kilenc produkció összesen 24 előadását láthatják a nézők jövő 
nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A jövő évad műsorán barokk opera és Sha-
kespeare vígjáték éppen úgy szerepel, mint több, legendás musical és mesebalett.

ezer szállal kötődő Kossuth-dí-
jas koreográfus-rendezővel még 
zajlanak az egyeztetések, any-
nyi azonban már most tudható, 
hogy grandiózus látványvilágot 
és sztárszereposztást képzel a 
Dóm térre a július 24-én és 25-én 
látható előadásban.

Egy év kihagyás után július 
végén visszatér Szegedre a nép-
szerű filmvígjáték, az Apáca show 
színpadi változata.

Leonard Bernstein nagysza-
bású, Hollywood aranykorát idé-
ző, gyönyörű zenei világú, latin 
ritmusokkal fűszerezett művét, 
a West Side Story-t jövő augusz-
tusban Alföldi Róbert rendezés-
ében láthatja majd a közönség, 
a Zikkurat Színpadi Ügynökség 
produkciójaként. Minden idők 
legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett 
musicalje augusztus 14-től, ösz-
szesen hat estén szerepel jövőre 
a fesztivál műsorán.

A felújítás után idén nyáron 
teljes ér tékű játszóhelyként 
nyitott újra az Újszegedi Sza-
badtéri Színpad. Jövőre a liget 
színpadán mutatják be Händel 
Agrippina című barokk operáját. 

A Nero császár és édesanyja, Ag-
rippina közti fordulatos történe-
tet július 17-én és 18-án láthatják 
majd a nézők a ligetben. 

A fővárosi Katona József Szín-
házban és Miskolcon is láthatta 
már a közönség Tadeusz Slobo-
dzianek A mi osztályunk című 
nag y sikerrel játszott színda-
rabját, amely jövőre július 24-től 
szerepel a fesztivál újszegedi 
programjában.

Tava ly a Reök-színpadon 
játszották Molière Úrhatnám 
polgár című vígjátékát, amelyet 
nagy sikere ellenére a szűkös 
hely miatt csak kevesen lát-
hattak. A produkció felújítását 
augusztus 7-től tűzik műsorra 
Újszegeden.

Az idén először mutatkozott 
be Szegeden a világ számos or-
szágában már hatalmas sikert 
arató Hófehérke és a hét törpe. 
A családi mesebalett a tervek 
szerint repertoár előadás lesz 
Újszegeden: 2020-ban augusz-
tus 21-én és 22-én tér v issza. 
Harangozó Gy ula és Kocsák 
Tibor bájos darabja zárja majd 
az újszegedi szabadtéri műsorát. 

A SZEGEDI A SZEGEDI 

SZ A BA DTÉR I JÁTÉKOK  SZ A BA DTÉR I JÁTÉKOK  

2020-A S É VA DA2020-A S É VA DA

D Ó M  T É RD Ó M  T É R

2020. június 26.
Ajándékkoncert

2020. július 3., 4., 5., 10., 11.
Jézus Krisztus
Szupersztár – rockopera

2020. július 24., 25.
Shakespeare: Sok hűhó
semmiért – vígjáték

2020. július 31., augusztus 1.
Apáca Show – musical 

2020. augusztus 14., 15., 16.,
20., 21., 22.
West Side Story – musical 

Ú J S Z E G E D I Ú J S Z E G E D I 
S Z Í N PA DS Z Í N PA D

2020. július 17., 18.
Händel: Agrippina 
– vígoperea

2020. július 24., 25.
Slobodzianek:
 A mi osztályunk – színmű

2020. augusztus 7., 8.
Molière: Úrhatnám 
polgár – komédia 

2020. augusztus 21., 22.
Hófehérke és a hét törpe
 – családi mesebalett 

BUSZMEGÁLLÓKAT, JÁRDÁT ÉS

A MEGÚJULT KOLLÉGIUMI ÚT
KERÉKPÁRUTAT IS KAPOTT
Kerítéstől kerítésig teljesen megújult az elmúlt hónapokban a szegedi Kollégiumi út. Az útrekonstrukcióval most több 
évtizedes közlekedési problémát oldott meg az önkormányzat. A kétszer egysávos út mellett kerékpársáv és járda is 
készült mindkét oldalon. Az 1600 méteres szakasz 800 milliós uniós támogatásból és 50 millió forintos önkormányzati 
önrészből valósulhatott meg.

pártámasszal. A beruházás nyo-
mán megoldódik a Kollégiumi 
út – Fonógyári úti csomópont-
ban a kerékpáros átvezetés is.

A munkálatok teljes költsége 
850 millió forint, nagy részét 
uniós forrásból biztosítja az 
önkormányzat, amelyet saját 
forrásból 50 millió forinttal 
egészített ki.

Ezen felül a város már koráb-
ban 200 millió forintért 650 
méter hosszan szenny vízcsa-
tornát építtetett k i a terület 
ellátására.

Az új út műszaki átadás-át-
vételét októberben és novem-
berben elvégezték, de már ez 
idő alatt is használhatták a 
járművek. Ezt követően érkez-
het meg a terület használatba 
vételi engedélye, így a hivata-
los forgalomba helyezésére a 
tervek szerint jövő év elején 
kerülhet sor.

A huszonhárom éve alakult 
Tigra Kft. ma már négy infor-
matikai cégcsoportban több 
mint félezer szoftverfejlesztővel 
az egyik legstabilabb szereplője 
a magyar informatikai piacnak

A cég ügyfelei között olyan 
nagy vállalatok vannak, mint 
az Allianz Biztosító, a Budapest 
Bank, vag y a német T-Punkt 
üzletlánc. Idehaza pedig többek 
között a Tigra által fejlesztett 
mentésirányítási rendszer vál-
totta fel a mágnestáblákat az 
Országos Mentőszolgálatnál. 

– Jelenleg az országban sok-
kal több a munka, mint ahány 
informatikai cég, illetve ahány 
programozó ezt el tudja látni. 
Mi is folyamatosan túl vagyunk 
terhelve. Ezért is bővítjük a sze-
gedi irodánkat – mondta el a 
cégcsoport alapító-tulajdonosa, 
Vertán György.

Szegeden az egyetemmel kö-
zösen dolgoznak a telemedicina 
kutatás-fejlesztési projekten, 
de ez csapat végezi az elekt-
ronikus anyaköny vi rendszer 
továbbfejlesztését , i l let ve a 
Tigra által korábban már kifej-
lesztett RSR nevű rehabilitációs 
szakrendszer folyamatban lévő 
fejlesztéseit is.

– Szegeden az eddigi 25 fős 
csapatunkat szeretnénk 50 főre 
bővíteni, ezért is költöztünk 

A  T I G R A  I N F O R M A T I K A I  C É G C S O P O R TA  T I G R A  I N F O R M A T I K A I  C É G C S O P O R T

 • 23 éves szakmai múlt
• 100 százalékban magyar tulajdon

• 550 munkavállaló
• 10 milliárd forint éves forgalom

SZEGEDEN ERŐSÍT A TIGRA: 

Duplájára növeli munkatársai létszámát a Tigra Informatikai 
cégcsoport Szegeden. A számítástechnikai fejlesztésekkel 
foglalkozó cég új, 650 négyzetméteres irodát nyitott a József 
Attila sugárúton. A társaság öt éve van jelen a városban, a 
korszerű irodában újabb 25 informatikusnak adnak munkát.

korábbi helyünkről, a Guten-
berg utcából egy jóval nagyobb 
irodába.

A József Attila sugárút végén 
található 650 négyzetméteres 
iroda k ia lak ításánál fontos 
szempont volt a kreatív mun-
kakörnyezet. A fejlesztőirodát a 
legmodernebb infrastruktúra, 
az igényes belsőépítészeti meg-
oldások és a bőséges, természe-
tes fény biztosítása jellemzi. 

– Igyekszünk mindent meg-
tenni azért, hogy a kollégáink 
otthon érezzék magukat, hogy 
minél kisebb legyen a f luktuá-
ció és könnyebben tudjunk új 
kollégákat felvenni – mondta el 
a cégvezető, majd azt is hozzá 
tette, a kreatív munkakörnyezet 
mellett ig yekeznek izgalmas 
kihívásokat k ínálni a náluk 
dolgozóknak.

Vertán György azt is elmond-
ta, öt éve azért választották 
Szegedet , mert it t k iváló az 
informatikusképzés. Évek óta 
részt vesznek egy közös, duális 
képzési programban is.

– Kiváló a kapcsolatunk az 
önkormányzattal is, sok segít-
séget kaptunk a várostól, az új 
iroda helyét is az önkormányzat 
segítségével sikerült megtalál-
nunk. Szeged egyébk ént is egy 
nagyon szerethető város, ahol 
jó élni és dolgozni.

ÚJ IRODÁT NYITOTTAK 
ÉS FEJLESZTŐKET KERESNEK
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– Két fontos tényező miatt 
esett a választásunk Szegedre: 
az egyik a város kedvező föld-
rajzi fekvése, a másik ok pedig 
az, hogy az egyetemén kiváló az 
informatikus-képzés. Ennek kö-
szönhető az is, hogy a Lufthansa 
Systems Hungária a közelmúlt-
ban kutatás-fejlesztési együtt-
működést kötött az eg yetem 
informatikai karával – mondta 
el Turcsikné Gáspár Georgina, 
a cég HR vezetője.

Az elmúlt hetekben a Victor 
Hugo utcában már meg is kez-
dődött a cég szegedi fejlesztő 
irodájának kialakítása, közben 
folyamatosan zajlik a munka-
társak toborzása. A cég többek 
között részt vett az egyetem őszi 
állásbörzéjén és informatikai 

– Az idén több, mint 5 milliárd 
forintból gazdálkodhatunk, ez 
az összeg az állami normatíva 
mellett a települések hozzájáru-
lásából és saját bevételből tevődik 
össze – mondta el Csúcs Áron, 
aki április óta vezeti a társulás 
munkaszervezetét, majd hoz-
zátette, komoly gondot jelent, 
hogy a szegedi társulás is egyre 
kisebb állami támogatásból gaz-
dálkodhat. Ez a társulásban részt 

SZEGED: A LUFTHANSA
Gazdaság

Fejlesztések a Kistérségben

MÁR ELINDULT FELÉNK
A légiközlekedést támogató szoftvereket fejlesztő és tesztelő részleget hoz létre a Lufthansa Systems Hungária Kft. Sze-
geden. A légitársaság leányvállalata a jó egyetemi képzés miatt döntött a Tisza-parti város mellett. Januártól tizenöt-húsz 
fővel kezdi meg a működését a városban, de máris tervezik a bővítést.

DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ VÁLL ALKOZÁSDINAMIKUSAN FEJLŐDŐ VÁLL ALKOZÁS
A Lufthansa Systems Hungária Kft. értékesítésből származó 

nettó árbevétele tavaly 6,7 milliárd forint volt, több mint 27 
százalékkal meghaladva a 2017-es 5,3 milliárdos értéket. 

szakmai napján is, ahol infor-
matikusokat kerestek.

– A válogatás során is az a ta-
pasztalatunk, hogy Szegeden 
valóban kiváló az informatikus-
képzés. 

A vállalat szegedi részlegén 
dolgozó szakemberek – köztük 
Java- és frontend-fejlesztők, va-
lamint data engineerek – janu-
ártól a légi és földi személyzet, 
valamint a légiforgalmi irányítók 
által használt alkalmazások, és 
a repülőjegy-értékesítés teljes 
folyamatát végigkísérő digitális 
megoldások fejlesztésén fognak 
dolgozni.

A légiközlekedési informatika 
egyik piacvezető vállalata egye-
dülálló megoldásokat kínál a re-
pülés szinte minden területére az 

útvonaltervezéstől a személyzet 
beosztásán át a fedélzeti szóra-
kozásig.

A cég jelenleg mintegy 450 
informatikai szakembert fog-
lalkoztat Budapesten, akik több 
mint háromszáz légitársaság 
számára fejlesztenek, tesztelnek 
és üzemeltetnek olyan informa-
tikai alkalmazásokat, amelyek 
a biztonságos és hatékony re-
pülőgép-üzemeltetést tesznek 
lehetővé.

A vállalat szegedi kollégái is 
ilyen és ehhez hasonló termé-

kek fejlesztésén és tesztelésén 
dolgoznak majd. A tervek szerint 
január elején tizenöt-húsz mun-
katárssal indulnak, és évente 
nagyjából ugyanennyivel szeret-
nék bővíteni a létszámot.

A Victor Hugo utcai fejlesz-
tő központba egyaránt keresik 
azokat, akik most érkeznek az 
iskolapadból az IT v ilágába, 
mindezek mellett különösen 
keresettek a szenior informati-
kusok, akik többéves szoftverfej-
lesztői tapasztalattal, és speciális 
szaktudással rendelkeznek.

JÖVŐRE TELJESEN MEGÚJUL SZEGEDEN
AZ IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Reménykedve néznek a jövő év kihívásai elé a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnál. Az ország egyik legnagyobb – tizenöt települést tömörítő – összefogása a térségben közel két-
száztízezer embernek nyújt különféle szociális és köznevelési szolgáltatást. A sikeresen pályázatoknak köszönhetően jövőre tovább javulhat Szegeden a szociális ellátás színvonala: több 
száz millió forintból hat helyen korszerűsítik az idősek nappali ellátóhelyeit. 

vevő önkormányzatoktól egyre 
nagyobb áldozatvállalást kíván, 
aminek a kisebb települések már 
nem mindig képesek eleget tenni.

Szerencsére, az elmúlt években 
a kisebb települések többségében 
sikerült a szociális ellátást szolgá-
ló épületeket felújítani. Zsombón 
például saját ingatlanba költöz-
hetett a családsegítő- és gyer-
mekjóléti szolgálat, a szociális 
étkeztetés és a tanyagondnoki 

szolgálat, Tiszaszigeten pedig új 
szociális központot alakítottak ki.

– Terveink szerint jövőre a 
szegedi szociális intézményeket 
szeretnének teljesen felújítani. 

A városban összesen hat he-
lyen – az Alsókikötő soron, a 
Gáspár Zoltán, a Kereszttöltés, 
a Dáni János utcában, valamint 
a Kossuth Lajos sugárúton és a 
Bölcs utcában – található idősek 
nappali ellátóhelye. Hamarosan 

mindegyikben megkezdődhet a 
felújítás, korszerűsítés.

Négyszáznyolvanötmillió fo-
rintból hőszigetelik az épületek 
homlokzatát, kicserélik a nyílás-
zárókat, felújítják a gépészetet és 
az elektromos hálózatot, festenek, 
kicserélik a padlóburkolatokat és 
akadálymentesítik az épületeket, 
és összes helyen új bútorokat is 
vásárolnak majd.  

– Ahhoz, hogy a felújításokat 
elkezdhessük, gondoskodnunk 
kellett több száz idős ember 
átmeneti elhelyezéséről. Az ön-
kormányzat cége, az IK V Zrt. 
szerencsére biztosít az átmeneti 
időre három csereingatlant. Most 
a közbeszerzési eljárás hatósá-
gi jóváhagyására várunk, ha ez 
megérkezik, azonnal kiírjuk a 
közbeszerzési eljárásokat a hat 
telephely felújítására. A nyertes, 
vagy nyertesek jövő tavasszal 
kezdhetik el a munkát, amit négy 
hónap alatt kell majd befejezniük. 
A jövő év végig pedig mind a hat 
felújított épületbe visszaköltöz-
hetnek majd az ott élő idősek.

– Komoly gondot jelent a köz-
beszerzési eljárások és kötele-
ző adminisztráció elhúzódása. 
Időközben ugyanis jelentősen 

megemelkedtek az építőipari 
árak. A hat nappali ellátóhely kor-
szerűsítésére 2016-ban nyertünk 
pályázatot, most közel 120 millió 
forintot kell hozzá tenni, hogy be 
is tudjuk fejezni a munkákat. Ez a 
szegedi önkormányzat segítsége 
nélkül nem is sikerülne.

– Folyamatosan figyeljük a 
pályázatokat, de most úgy néz 
ki, nem várható egyelőre olyan, 
amelyik az idősek bentlakásos 
intézményeinek felújítását támo-
gatná, pedig erre nagy szükség 
lenne.

Egyre nagyobb gondot jelent 
a szociális szférában dolgozók 
szinte megszégyenítően alacsony 
bérezése. Jövőre – a tervek szerint 

– tíz százalékkal kívánja emelni 
a kormány a minimálbért, ami 
újabb komoly fesztültséget te-
remthet ebben a szférában.

– A minimálbér emelését köte-
lező lesz kigazdálkodnunk, ezen 
túl már aligha marad forrás arra, 
hogy a többi dolgozó amúgy na-
gyon alacsony fizetését megemel-
jük. Előbb-utóbb így a minimál-
bér  beéri a többiek bérét. Már ma 
is csak az elhivatottság tartja itt 
a dolgozókat, ha ők kiöregednek 
vagy elmennek, nem lesz, aki az 
idős embereket ellássa. Ha ha-
marosan nem rendezi a kormány 
a szociális ágazatban a béreket, 
az néhány éven belül valóságos 
katasztrófához fog vezetni.
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Kitekintő Kitekintő

A 2002-ben hivatalba lé-
pett, azóta minden ciklusban 
újra választott képviselő-tes-
tület pedig ciklusprogram-
jaiban mindig új célokat fo-
galmaz meg. A 2019-2024-es 
ciklust a közösség további 
építése, a környezettudatos-
ság és az energiahatékonyság 
jellemzi majd - mondta Molnár 
Róbert, aki idestova tizenhét éve 
polgármestere a Szeged melletti 
falunak.

Amikor 2002-ben átvettük 
a falu vezetését, minden rom-
ban volt, mindent gaztenger 
borított. A falu elején, a mai 
hulladékudvar helyén egy 
hatalmas szeméttelep ékte-
lenkedett, az fogadta az ide 
betérőket. Még országgyűlési 
képviselőként sikerült elérni, 
hogy felszámoljuk azt. Hét 
millió Ft mínusszal vettük 
át az önkormányzati kasz-
szát. Sok mozgásterünk nem 
volt, de tudtuk: óriási velünk 
szemben az elvárás, és mi is 
magasra emeltünk magunk 
előtt a mércét. Emlékszem, 
elsőként a temetőt szabadí-
tottuk ki az embermagassá-
gú gaztengerből. Ekkor kezd-
tük azt megérteni, hogy nem 
minden pénzkérdés, hanem 
szervezés, összefogás, moz-
gósítás kérdése. Ez a helyzet 
érttette meg már az első cik-
lusunk legelején velünk, hogy 
építő közösségekre van szük-
sége a falunak, sok kis sejtre, 
civilekre, önkéntesekre.

Tegyük hozzá, hogy pénzbe 
sem kerülnek…

Igen, amikor hét millió 
adóssággal vettük át a falut, 
akkor fontos szempont volt 
ez is, de később megértettük: 
ha nem alvó falut akarunk, 
akkor igenis, be kell vonni a 
falu vitorlájába mindazokat, 
akiknek szívügyük a közös-
ség, akik szívesen áldoznak 
idejükből a falura, a közös-
ségre, másokra. Látható, 
hogy élő közösségek nélkül 
alvó, színtelen-szagtalan fal-
vak, városok vannak, ahol 
laknak, de nem élnek az em-
berek. Hál’ Istennek, mára 
nálunk sok kis civilkezdemé-
nyezés van, akik színt visz-
nek a falusi életbe. Főként a 
nyaraink igen gazdagok. Per-
sze, ez nem jelenti azt, hogy 
paradicsomi állapotok lenné-

KÜBEKHÁZA JÖVŐ PERSPEKTÍVÁI: 

ENERGIAHATÉKONYSÁG

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, 
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG, 

Folytatás az 1. oldalról nek Kübekházán. A közössé-
geink, ahogy a falu is, állandó 
törődést, figyelmet igényel-
nek. Az, hogy Kübekházán 
az átlagéletkor 38 év körüli, 
és hogy rengetegen költöz-
nek hozzánk fiatalok, első 
sorban a falu, mint közösség 
által létrehozott vonzerőnek, 
az igényes programoknak, 
egyedi értékeknek köszönhe-
tő. Többen úgy lettek lakóink, 
hogy eljöttek egy rendezvé-
nyünkre, megragadta őket a 
miliője, vagy hallottak róla és 
beültek manufaktúránkba, a 
Kübecker-be egy vacsorára. A 
Kübecker Manufaktur egyéb-
ként a közösségi építésnek 
egy jó, és működő példája.

Azért tegyük hozzá, a közössé-
gek nem működnének az önkor-
mányzat iránymutatása nélkül.

Menedzserei, motorjai va-
gyunk tizenhét éve a falunak, 
nem pedig az urai. Ha nincs 
látás, elveszünk. Ha nem 
lennének rövid és hosszú 
távú céljaink, olyanok len-
nénk, mint az iránytű nélküli 
hajós, aki nem tudná, hogy 
melyik szélirány is a kedve-
ző. Kellenek célok, keretek, 
amelyeket az önkormány-
zatnak kell megfogalmaznia 
és elfogadtatnia, de élettel, 
színekkel azok a lakóink 
és civiljeink tudják igazán 
megtölteni, akiknek élette-
rük és nem csak lakóhelyük 
a településünk.

Önök színesek lettek, ismertek, 
a falunak egyfajta „varázsa” van.

Amelyen dolgoznunk kell, 
és amelyet ápolnunk a köte-
lezettségünk. Nincs olyan, 
hog y eg y falu kész. Leg-
alábbis én ebben nem hiszek. 
Rengeteg nehézséggel kellett 
eddig is szembe néznünk, és 
szerintem újabb nehéz idők 
jönnek Magyarországra, és 
jó lenne ezt minél kisebb 
veszteségekkel túlélni. 

Mire gondol?
Megszorítások, elvonások 

jönnek az önkormányza-
ti szférában, félő, hogy az 
EU-s fejlesztési források is 
elapadnak, vagy lehívásuk 
megnehezül. Jogászként pe-
dig a jogállamiság kérdéseit 
illetően is vészjósló jeleket 
látok. Túlélésre kell beren-
dezkednünk. 

Mit értenek önök az alatt, hogy 
környezettudatosság és energia-
hatékonyság?

Ahol élünk az érték, kincs, 
meg kell becsülnünk, ápol-
nunk, gondját viselnünk kell.  
A jövőben például új, szelek-
tíves kukáink lesznek, ezzel 
is a környezetvédelem ügyét 
erősítjük lakóinkban. Lesz-
nek új, üveghulladék gyűjtő-
pontjaink a falu különböző 
részein, folytatjuk az utca-
fásítást, a virágosítást, hogy 
igényesebb, élhetőbb legyen 
a falu. A gyerekek számára 
versenyeket, programokat 
szervezünk a környezettuda-
tos szemléletük kialakítása 
és fejlesztése érdekében. A 
Föld napján eddig is szervez-
tünk tavaszi nagytakarítást, 
ezt most több alkalommal 

szeretnénk megtenni. Téli 
időszakban van egy speciá-
lis programunk, amelyet mi 
találtunk ki, és „Utcafésű-
nek” neveztünk el. Ilyenkor 
végig gyalogolunk faluveze-
tőkként a munkatársainkkal 
az utcáinkon, és ahol kell, 
beavatkozunk. A hol kell, 
csatornát tisztítunk, ahol 
kell, surjánt irtunk, szemét-
kupacokat számolunk fel. 
Ugyanakkor a lakóinknak is 
vannak kötelezettségei. A sa-
ját ingatlanaik környékének 
rendben tartása. Az elmúlt tíz 
évben csupán egyszer rótt 
ki a közterületfelügyelőnk 
egy tízezer forintos bünte-
tést. A kóbor ebek jelentenek 
most problémát, de eb-ren-
deletünk elfogadásával és 
a logisztikai háttér megte-
remtésével hisszük, hog y 
rövidtávon ez a gond is meg-
oldódik majd, de pénzbe fog 
kerülni. Nehéz döntést kellett 
testületünknek meghoznia 
pár hete. A több mint tíz éve 
emelt kommunális adót jö-

vőre 10 ezer, 2021-től 15 ezer 
forintban határoztuk meg. 
Jogos elvárás volt lakóinkban 
a járdák rendbetétele, ehhez 
kell a forrást hozzá rendelni, 
és a közüzemi áramdíjak el-
szabadulása is több milliós 
plusz terhet ró ránk. 

Az „energia-hatékony falu” 
programja alatt mit kell érteni?

Célul tűztük ki, hogy a cik-
lus végére minden intézmé-
nyünk maga termelje meg a 
szükséges elektromos ára-
mát, éppen azért, hogy csök-
kentsük az áramdíjaktól való 
függőségünket, de nem csak 
a hosszú távú költségmegta-
karítás, hanem a környezet-
védelem ügyének fontossága 
miatt is fontosnak tartjuk ezt. 
A lakóink részére is elindítot-
tuk a napelemes programot, 
amelyet egy EU-s támogatás-
nak köszönhetően kedvező 
konstrukciókban vehetnek 
igénybe. Meglepetésünkre, 
nagyon sokan éltek, élnek 
e lehetőséggel. A faluban 
létesült egy nagy napelem-
park, amely mintegy kétszáz 
háztartás áramát termeli már 
meg, a Polgármesteri Hiva-
talnak, a könyvtárunknak és 
a gazdasági részlegünknek 
is egy kisebb napelem-park 
termeli az elektromosságot, 
tavaszra pedig a rekreációs 
központunkat kapcsoljuk be 
a rendszerbe, és szeretnénk 

majd a sort az egészségügyi 
és szociális centrumunkkal 
folytatni. Ajándékba kaptuk 
a Jóistentől ezt a földdarabot, 
amelyen élünk. Óvnunk, vi-
gyáznunk kell. Önkormány-
zatunknak ebben hatványo-
zott szerepe és felelőssége 
van. Egyfajta sáfárság ez, 
amely során tudjuk, hogy 
semmi nem a sajátunk, de 
jó gazda módjára úgy kell 
azt kezelnünk, mintha a sa-
játunk lenne: nagyfokú alá-
zattal, odaszánással és hittel.

Ez a fajta szellemiség a titka 
annak, hogy önöket mindig újra 
választják?

Hogy mi a titkunk, azt pon-
tosan nem tudom, nem az újra 
választásunk miatt gondolko-
dunk így, hanem azért, mert 
felelősek vagyunk a ránk bí-
zottakért. Egy közösséget – le-
gyen az bármekkora – sikere-
sen vezetni csak felelősséggel, 
önzetlenül, szeretettel, tiszta 
kezekkel és személyválogatás 
nélkül lehet.

Októberben új polgármestert 
választott a település. Sziráki 
Krisztiánt jól ismerik az itt élők. 
Domaszéken született , ma is 
itt él családjával együtt, húsz 
éve pedig aktív szereplője is 
a település közéletének: volt 
i f júsági polgármester, 2006 
óta tagja az önkormányzatot 
irányító testületnek, az elmúlt 
kilenc évben pedig a település 
alpolgármestereként dolgozott 
a nagyközség fejlődéséért. 

– Alpolgármesterként a pá-
lyázatírás volt a szakterületem, 
amiben sokat segített a tele-
pülésmérnöki diplomám, de a 
testületen belül én feleltem a 
településrendezési tervért és az 
ifjúsági ügyekért is – mondta el 
Sziráki Krisztián, akit így nem 
ér t meglepetésként , hog yan 
vezesse tovább a nagyközséget.

Az, hogy az elmúlt években a 
település lélekszáma dinamikus 
nőtt meg is határozta a fejlesz-
tések fő irányait: a nevelési, 
oktatási intézmények korsze-
rűsítésére és bővítésére, a víz-, a 
szennyvízszolgáltatás, valamint 
a csapadékvíz-elvezetés kapa-
citásának növelésére koncent-
rálta a település a forrásokat.

– Ezen a téren is maradt még 
tennivalónk. Egyelőre a telepü-
lés iskolájának nincs étkezője, 
ezért a diákoknak máshová kell 
eljárni ebédelni, fontos, hogy az 
intézmény bővítésén túl kor-
szerű étkezőt is kapjon a közeli 
jövőben az iskola. 

A település önkormányzata 
most olyan befektetőket keres, 
akik Domaszék kedvező adott-
ságait kihasználva képesek új 
munkahelyeket teremteni. Ezért 
a közeljövő egyik legfontosabb 
feladata annak az ipari parknak 
a kialakítása, amelyre 290 mil-
lió forintot nyert a település. 

A beruházás előkészítése már 
zajlik: az autópálya csomópont 
közelében, eg y gazdaságilag 
aktív fejlesztési területen ösz-
szesen 17 darab, 2 ezer és 4 ezer 

A DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ ÉS
ÚJ POLGÁRMESTER VEZETI

GYARAPODÓ NAGYKÖZSÉGET
A Szegedtől alig több mint tíz kilométerre fekvő település 
1952-ben lett önálló, így a legfiatalabb a környező falvak 
között, ám egyben a legdinamikusabban fejlődő is. Az elmúlt 
öt évben a népessége közel százötven fővel gyarapodott, és 
mára meghaladta az ötezret. 

négyzetméter közötti ipari ingat-
lant alakítanak ki, a területről 
elvezetik a csapadékvizet, ellát-
ják a területet villamos, gáz és 
telekommunikációs hálózattal, 
továbbá kiépítenek egy saját víz-
hálózatot és tűzi víztárolót. Az 
iparterületre 1700 méter hosszan 
aszfaltút fog vezetni.

Az itt élők komfortját fogja 
szolgálni az a fedett asztalos kis-
piac, amelyre szintén pályázat 
útján sikerült forrást szerezni. 
A jövő évi tervek között szere-
pel a település két játszóterének 
felújítása is, ahová a játékokon 
kívül szabadtéri sporteszközöket 
is telepítenek.

– Fontos célunk, hogy az itt 
élő felnőttek és fiatalok kulturált 
keretek között tudják eltölteni a 
szabadidejüket, sokat mozog-
janak és egészségesen éljenek 
– mondta el a polgármester.

Az önkormányzat elkötelezett 
amellett is, hogy Domaszék zöld 
településsé váljon, ezért folya-
matos faültetéssel igyekeznek a 
jövőben még egészségesebb és 
élhetőbb környezetet teremteni 
az itt élőknek. 

Az elképzelések között sze-
repel az is, hogy Domaszék új, 
vonzó arculatot, megjelenést 
kapjon. Sziráki Krisztián eg y 
olyan brand kialakítását tűzte 
ki célul, amiről megismerik és 
megjegyzik a települést.

A korábbinál nagyobb ütem-
ben szeretné folytatni a járda-
építést is az új polgármester:

– Az a célom, hogy a ciklus 
végére minden belterületi ut-
ca legalább az eg yik oldalon 
kapjon korszerű járdát, és folya-
matosan csökkenjen az aszfalt 
nélküli utcák száma. A fejlesz-
tések érdekében folyamatosan 
figyeljük a pályázati lehetősé-
geket. Mivel a népességszám 
Domaszéken meghaladta az 
ötezer főt, már nem férünk bele 
a Magyar Falu Programba, így 
most új pályázati lehetőségekre 
várunk.
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Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester a 71 millió forintos 
rekonstrukcióról elmondta, idén 
ősszel a tér József Attila sugárút fe-
lé eső részét újították fel a lakosság 
kérésének megfelelőn. A felújítást 
a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. szakemberei végez-
ték alvállalkozók bevonásával. A 
munkálatok szeptemberben in-
dultak, a szakemberek november 
végére fejezték be a rekonstrukci-
ót. Nemcsak a járdák, a padok és 
a növények újultak meg, hanem 
a szökőkút is. 

– A legnagyobb és leglátvá-
nyosabb feladat a szökőkút fel-
újítása volt, amely korábban egy 
búvárszivattyú segítségével mű-
ködött nyáron. Most kiépült egy 
állandó vízgépészeti rendszer, 
és megújult a szökőkút meden-
céje is. Esténkét pedig ki is lesz 
világítva a vizes látványosság 
– mondta el az alpolgármester.  
Igaz, csak tavasztól, mert a pró-

A Stefániától a Roosevelt térig 
terjedő terület rekonstrukci-
ójának részeként elbontják a 
medencés szökőkutat is.

A hat vanas években épült , 
elavult gépészetű, víz- és ener-
giapazarló medencés szökőkút 
bontása, és helyén az új vízjáték 
megépítése, a zöld terület re-
habilitációja mindenestül több 
mint másfél milliárd forintba 
kerül majd. 

– Az elmúlt öt évben közel 
négyszáz fővel nőtt Algyő lélek-
száma. A jó húsz éve ismét önálló 
nagyközségünket az elmúlt évek-
ben úgy sikerült modernizálni, 
hogy a település közben meg-
őrizte hagyományos értékekeit 
is. Erre törekszünk a jövőben 
is, amikor Algyő fejlesztéséről 
gondolkodunk – mondta Molnár 
Áron, a település októberben újra-
választott polgármestere. 

A fejlesztés irányai változat-
lanok, azokat ezután is három 
fontos szempont határozza meg: 
a lakosság számának növelését és 
a gazdaság ösztönzését szeretnék 
elérni úgy, hogy közben az itt élők 
minél közelebb kerüljenek a ter-
mészethez.

– A lakosság számának növe-
kedésével egyre több kisgyermek 
él a településen. Ezért most pá-
lyázatot nyújtottunk be egy új 
bölcsőde építésére, mert a meg-
lévőt már kinőttük. A tervünk az, 
hogy a település általános iskolája 
mellett létre hozunk egy oktatási, 
sport és szabadidőközpontot. Ide 
szeretnénk felépíteni az új, 750 
milliós költséggel megvalósuló 
bölcsödét, majd később az óvo-
dát is.

A jövő év egyik legnagyobb 
beruházása a szigetelt sátorral 
fedett mobil műjégpálya kiala-
kítása lesz Algyőn. A Tisza Volán 
SC jégkorong szakosztályával 
közösen meg valósítandó be-
ruházáshoz 240 millió forintos 

JÉGCSARNOKOT, ÚJ PIACOT ÉS KORSZERŰ

Algyőt az olajbányászat miatt ma is nehézipari településként tartják számon, ugyanakkor itt folyik a Tisza is. Ez a kettőség 
határozta meg az elmúlt években a településfejlesztés irányát. Mára sikerült az ellentmondást feloldani, és élhető, korszerű 
lakókörnyezetet teremteni az itt élőknek: ezért egyre többen és egyre szívesebben telepednek le itt a fiatalok.

SIKERES SIKERES 
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ERŐVEL ERŐVEL 
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Viszonylag jó helyzetben 
van a település, mert 4 mil-
liárdos költségvetésének ne-
gyedét az itt működő négyszáz 
vállalkozás helyi iparűzési 
adója biztosítja. Az elmúlt öt 
évben ezért forráshiány miatt 
egyetlen nyertes pályázatot 
sem kellett visszaadniuk. A 
sikeres pályázatok összesen 
1,8 milliárd forintos fejlesztési 
forrást biztosítottak a telepü-
lésnek, amelyet ugyanekkora 
saját erővel kiegészítve fejlőd-
hetett a település. Ezt szeret-
nék tovább vinni a következő 
években is.

TAO-támogatás mellé 100 milliós 
önerőt biztosít az önkormányzat. 
A beruházást két ütemben való-
sítják meg, először a jégcsarnok 
telepítése történik meg, majd 
egy másik pályázat segítségével 
a hozzá kapcsoló kiszolgáló lé-
tesítmények – öltözők, mosdók 
– kialakítása jön sorba.

A sportfejlesztés azon túl, hogy 
a jégkorong szakosztály munkáját 
segítené, a helyi jeges életet is fel 
kívánja lendíteni, ezért iskolai 
osztályok és óvodai csoportok is 
használhatják majd szervezetten 
az új létesítményt, de a nagykö-

Fejlesztések SzegedenKitekintő

Fejlesztések Szegeden

BÖLCSŐDÉT TERVEZNEK AZ EGYRE
GYARAPODÓ TELEPÜLÉSEN

zönség előtt is megnyitják majd, 
ha elkészül. Tavasszal új piaccal 
is gyarapodik a település. Az ön-
kormányzat pályázaton nyert 16 
millió forintot egy sátorral fedett, 
asztalos piac kialakítására a je-
lenleg meglévő mellé. A közel 22 
milliós beruházáshoz a település 
6 millió forintos saját is erőt is 
biztosít. Az új létesítményt úgy 
tervezték, hogy az később – ha 
igény lesz rá – bővíthető legyen.

A tervek szerint 2020-ban tel-
jesen befejeződhet az infrastruk-
túra kialakítása a dél-nyugati la-
kóparkban, ahol már elkészültek 

az utak, járdák és megoldódott 
a csapadékvíz elvezetése is. Ta-
vasszal az ott élők bevonásával 
faültetési programot szeretné-
nek hirdetni. A facsemetéket az 
önkormányzat biztosítja majd, a 
lakók pedig közösen elültethetik 
azokat.

Jövőre, a nyár elejéig befejeződ-
het Algyő másik nagyberuházása, 
a Borbála Fürdőben készülő 33 
méteres hideg vizes medence. Az 
úszásoktatást is segítő fejlesztést 
600 milliós TAO-támogatásból és 
280 millió forintos saját erőből 
valósítják meg. 

MAGYARORSZÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB

A Móra-múzeum történetének legnagyobb szabású felújításával párhuzamosan szeptemberben megkezdődött a Stefánia és 
a Móra-park teljesen rekonstrukciója is. A Zöld város program egyik kiemelt beruházását az európai unió 850 millió forinttal 
támogatja, amelyet az önkormányzat további 710 millióval egészít ki. 

SZÖKŐKÚTJA ÉPÜL A MÓRA-PARKBAN

A szegediek három park-át-
alakítási terv közül választhat-
tak: jövő nyárig a legtöbb sza-
vazatót kapó elképzelést öntik 
formába a szakemberek.

A munkálatok során elbont-
ják a régi, elavult szökőkutat, 
helyette a jelenleginél kétszer 
nagyobb vizes látványosságot 
építenek, amely Magyarország 
második legnagyobb ilyen jel-
legű létesítménye lesz.

A szökőkutat úg y alakítják 
ki, hogy abban egy három cen-
timéter mélységű vízfelületet 
hoznak létre, amelyben vissza-
tükröződik a múzeum épülete. 
A többméteres v ízoszlopokat 
is magában foglaló lát vány-
szökőkútnak csak a v ízgépé-
szeti munkái közel 140 millió 
forintba kerülnek. A szökőkút 
teljes bekerülési költsége pedig 
meghaladja a 250 millió forintot.  

A múzeum előtt többfunk-
ciós teret alakítanak ki, amely 
egyszerre lesz rendezvénytér, 
játszótér és szökőkút. 

Jövő aug uszt usig 28 ezer 
nég y zetméteren újul meg a 
zöldfelület, új fákat ültetnek, 
több ezer cserjét és virágot te-
lepítenek. Új járdák épülnek, 
valamint a meglévőket felújítják. 
A Roosevelt téren pedig akadály-
mentes játszóteret alakítanak ki. 

A fejlesztéssel érintett területen 
található Szeged történelmé-
nek számos építészeti marad-
ványa, ennek bemutatására egy 
tanösvény t is létre hoznak. A 
szegediek jövő nyáron vehetik 
majd birtokba a teljesen felújí-

tott Móra Ferenc Múzeumot, a 
Móra-parkot, az újjávarázsolt 
Stefániát és Roosevelt teret. 

Szeged ezzel a beruházással 
is nagy lépést tesz afelé, hogy 
a legzöldebb magyar város le-
hessen.

EGY ÚJ SZÖKŐKÚT A LÁTVÁNYOSSÁGA
MEGSZÉPÜLT A SZENT GYÖRGY TÉR: 

A lakosság kérésének eleget téve újíttatta fel a Szent György 
teret a szegedi önkormányzat. A rekonstrukció nyomán a 
tér igazi látványossága lett az a szökőkút, amely a jövőben 
esténként már világítani is fog. Fákat és bokrokat ültettek, 
füvesítettek, virágágyásokat alakítottak ki és lecserélték a 
padokat, illetve a teret övező járdákat is rendbe tették.

EGYRE TÖBB KÖZÖSSÉGI EGYRE TÖBB KÖZÖSSÉGI 
TÉR FIATALODIK MEGTÉR FIATALODIK MEG

Korábban már megújult a Klapka tér és a dorozsmai új rendelő 
mellett is kialakítottak egy parkot. Újszegeden, a Fő fasori víztorony 
melletti téren elkészült Szeged legmodernebb játszótere és szabad-
időparkja, novemberben pedig végeztek az építők a Belső-Tarjáni 
városrész rehabilitációjával is. Hamarosan a szőregi Rózsák terét 
és a Glattfelder teret is megszépülve kaphatják vissza a szegediek.

baüzem után rögtön téliesítették 
is a tér új látványosságát, nehogy 
a fagy kárt tegyen a berendezé-
sekben. A rekonstrukció során 
megújultak a tér zöldfelületei is. 
Mindössze egyetlen – rossz álla-
potban lévő – fát kellett kivágni, 
de helyette négy másikat ültettek. 

A felújítás során új virágágyá-
sokat alakítottak ki, ide már most 
ezer új évelő növényt telepítettek. 
A megfiatalodott szökőkút köré 
korszerű, esztétikus díszburkolat 
került és felújították a tér körül ta-
lálható járdákat is. A terület belső 
részén található játszótér eszkö-
zeihez most nem nyúltak, azok 
ugyanis jó állapotban vannak.

Új padokat is telepítettek, 
ezeket a korábban megszokott 
helyükhöz képest beljebb vitték, 
hogy ne zavarják a kerékpáros 
sáv forgalmát. Új kerékpártárolót 
is kihelyeztek, és a jövőben több 
szemetest is találhatnak az arra 
járók a téren.
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