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SIKERESEN

Összegyűjtöttük azokat
a jelentős beruházásokat, amelyek megvalósultak ebben az évben

Többek között megújult a művelődési
ház és az orvosi
rendelő is.

Így fejlődött Szeged 2020-ban

2-6. oldal

EZ AZ ÉV AZ ÖSSZEFOGÁSRÓL
SZÓLT TISZASZIGETEN

Kápolna épült Térváron, de több
féle módon segítették a rászorulókat is.

Kitekintő

7. oldal

Kitekintő

8. oldal

Interjú

FINISBEN A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK:

STARTRA KÉSZ A FŐZŐKONYHA, TAVASSZAL
VISSZAKÖLTÖZHETNEK AZ IDŐSEK A KLUBOKBA
Elkészült és hamarosan a próbafőzést is megtartják a
Kálvária sugárúti idősek otthonának megújult és kibővült
a főzőkonyhájában. Az ezeradagos korszerű létesítmény
hatósági engedélyeit is kiadták, egyelőre a járvány okozta
létszámhiány lassítja az üzembeállítását. Jó ütemben halad
viszont Szeged hat idősek nappali klubjának korszerűsítése: a „lakók” tavasszal visszaköltözhetnek a megszépült
intézményekbe.
A szegedi k istérség eg y ik
kiemelt fejlesztése, a Kálvária
sugárúti idősek otthonában
található főzőkonyha korszerűsítése és bővítése tavaly ősszel
kezdődött. Kevés beruházást
kísért az elmúlt időben ennyi

állt az építkezés, mert teljes zárlatot rendeltek el az intézményben, most pedig a dolgozók egy
jelentős része esett ki munkából
a járvány miatt.

A PRÓBAFŐZÉST MÉG AZ IDÉN
MEGTARTJÁK, DE CSAK JANUÁRBAN INDUL A NAGYÜZEM
– Úgy tervezzük, hogy decemberbalszerencse, mint ezt. Már a
munkálatok megkezdésekor ben megtartjuk a próbafőzést, és a
számtalan műszaki probléma külső szállító karácsonyi menüjét
derült ki, amelyek lassították a kiegészítjük ünnepi finomságokkivitelezést és tovább növelték a kal, de a végleges üzembe állásra
költségeket. Ezután két hullám- csak januárban látunk lehetőséget
ban is jött a járvány, először le is – mondta Csúcs Áron, a Szegedi

Kitekintő

Kistérség- és Gazdaságfejlesztési
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A Nemzeti Közműveknek is
van még tennivalója ahhoz, hogy
elindulhassanak a főzéssel. Tavaly augusztusban rendelték
meg az elektromos hálózat fejlesztését, de a szolgáltató csak
ez év november végére vállalta a
teljesítést, és egy kicsit még azzal
is megcsúszott. A nagyteljesítményű konyhai gépekkel pedig
megfelelő áramellátás híján nem
lehet elindulni.



Folytatás a 2. oldalon

Kitekintő

NEHÉZ IDŐKBEN IS A BÍZNAK AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉBEN,
EZÉRT MÁR A JÖVŐT TERVEZIK A HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEN
Óvatosan, de mégis bizakodóan tervezik a jövőt Röszkén. Összefogással hamar sikerült
alkalmazkodni a három és félezer lelkes település lakóinak a veszélyhelyzet okozta
kihívásokhoz. A jövőben is a közösség erejében, a szakértelemben és az elhivatottságban bíznak, így körültekintő egyensúlyozás mellett tervezik a jövőt és reménykednek.

AZ A CÉL, HOGY A TELEPÜLÉS

FEJLŐDÉSE NE ÁLLJON

MEG A JÁRVÁNY MIATT
A koronavírus-járvány második hulláma Domaszéket
is elérte, a lakosság körében is történt megbetegedés,
a védekezéssel párhuzamosan azonban nem álltak le a
fejlesztések. Az önkormányzat célja, hogy a település
fejlődése ne torpanjon meg a járvány miatt.
– Azt gondolom, hogy semmi – mondta Sziráki Krisztián polújdonságot nem mondok azzal, gármester.
hog y az elmúlt majdnem eg y
Domaszéken is, mint a legtöbb
évünket teljes mértékben megha- településen az idén akadtak fejtározta a járvány, és különösen az lesztések, amelyekről a járvány
azzal kapcsolatos intézkedések. okozta gazdasági nehézségek miNoha településünk határát csak a att átmenetileg le kellett mondani.
második hullám küszöbén lépte A sok hátráltató tényező akár azt
át a vírus, az önkormányzatok a is jelenthette volna, hogy egyetlen
legelsők között hoztak áldozatot komoly beruházást sem sikerül
a járványkezelésben. A gépjármű- megvalósítani, de szerencsére
adó elvonása településünk költ- nem így történt.
ségvetésében mintegy 25 millió
– A tervezett és megkezdett beforintos kiesést okozott az idén, ruházásaink többségét sikerült
az iparűzési adóval kapcsolatos megvalósítani. A nehézségek eltervek pedig a rövid- és középtá- lenére több olyan fejlesztést és
vú elképzeléseinket is nagyban felújítást fejeztünk be, amelyek az
meghatározzák. Nagy kérdés, mi itt élők kényelmét, településünk
lesz az önkormányzatok egyetlen élhetőbbé tételét szolgálják.
Folytatás a 2. oldalon
jelentősebb bevételi forrásával 

– Az idei év legfontosabb tennivalója a védekezés volt, azokra a
feladatokra fókuszáltunk, amelyek az egészség megőrzésével

és az intézményeink működtetésével voltak kapcsolatban.
Igyekeztünk fokozottan odafigyelni azokra, akik segítségre,

támogatásra szorultak, hogy a
járvány idején se maradjanak
magukra – mondta Borbásné
Má rk i Má r ta polgá r mester,

majd hozzá tette, a pandémia
ideje alatt is folyamatosan működött a polgármesteri hivatal,
minden intézmény és a szociális ellátórendszer is. Sajnos, a
művelődési házat és könyvtárat
tavasszal és ősszel is be kellett
zárni.



Folytatás a 2. oldalon
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ÚJSZENTIVÁNON KORSZERŰ PIHENŐHELY

SEGÍTI A KERÉKPÁROSOK ÉLETÉT

Kerékpáros pihenő kialakítása, bölcsődei férőhelyek
bővítése, valamint a belterületi csapadék- és belvízelvezetés – ezek a legfontosabb beruházások 2020-ban
Újszentivánon. Ezek mellett a település eredményesen
védekezett a koronavírus-járvánnyal szemben is.
A Szeged-Törökkanizsa közötti
kerékpárút kiépítésének 4. szakasza fejeződött be az idei évben. A
két város közötti biciklis közlekedők számára ezidáig még nem
volt biztosított egy olyan közösségi
épület, ahol útközben megállhatnak pihenni, feltöltődni. Ezért a
projekt 4. szakaszában erre az
időről-időre felmerülő igényre
válaszul - a magyar-szerb határvidéken elsőként - egy kerékpáros
pihenő épületet hoztak létre büfével ellátva, melyben mosdó, illetve
tusoló is van, így az itt megpihenők

teljes szolgáltatásban részesülnek.
A beruházás parkosított övezetben
valósult meg. Az új pihenő persze
nem csupán az átmenő biciklis
forgalmat segíti, de a helyiek számára is egy új, korszerű közösségi
térként szolgál. A pihenő épülethez
egy kerékpáros tanpálya is kapcsolódik az idelátogató gyermekek
részére. A projekt az Európai Unió
társfinanszírozásával valósult meg,
a magyarországi részen összesen
380 231 euró értékben, melyből a
település önkormányzata 5 százalék önerőt biztosított.

A meglévő bölcsőde épületét egy
újonnan kialakított épületben lévő
foglalkoztatóval igyekezett bővíteni az önkormányzat. A projektet az
ideérkezők megnövekedett igénye
indokolja, lévén hogy a település
bölcsődéje és óvodája is magas
kihasználtság mellett üzemel.
Különös tekintettel arra, hogy a
település jelenleg is közkedvelt
célpontja a városból kiköltözni
vágyó fiatal családoknak, így a

település átlagéletkora 38 év alatt
van. Ennek jegyében az újabb kialakítású Délnyugat Lakóparkban
hamarosan elkezdődik a csapadékvíz elvezetés megoldása nyílt,
burkolt csatorna építésével. Jelenleg az előkészítő folyamatok
zajlanak. A beruházások tervezett
ütemét egyelőre nem akadályozza
a koronavírus-járvány, amely ellen
eddig eredményesen védekezett
a település.

2020. 12. • 2. oldal

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Interjú

FINISBEN A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSEK: STARTRA KÉSZ A FŐZŐKONYHA,

TAVASSZAL VISSZAKÖLTÖZHETNEK AZ IDŐSEK A KLUBOKBA


Folytatás az 1. oldalról

A 250 millió forintos beruházás
során nemcsak megújult, de ki is
bővült a főzőkonyha, amelynek
kapacitását 650-ről 1000 adagra
növelték.
A modern konyhatechnológiai
előírások szerint kialakított konyhabelsőben válaszfalak kerültek
áthelyezésre, új vakolatot kaptak
a falak, megújultak a burkolatok
és kifestették a száz négyzetméterrel megnövelt konyhát. A kor és
a konyha működési szabályainak
megfelelően teljes elektromos,
gépészeti és szellőzéstechnikai
felújítás is történt.
Az új létesítmény megnövekedett kapacitását a tervek szerint

már az indulás napjától teljesen
ki szeretnék használni. Az ezer
adagból közel ötszázat az Acél
utcai és a két Kálvária sugárúti
bentlakásos intézményben élőknek készítenek. Ők napi ötszöri
étkezést kapnak. A maradék ötszáz adaggal a szociális étkeztetés egy részét fogják kiváltani.
Többek között jut majd belőle az
idősek nappali intézményeiben
étkezőknek is.
A teljesen megújult, korszerű
konyhán a jövőben több mint húszan dolgoznak majd, hogy az
igényeket folyamatosan ki tudják
elégíteni.
A szakácsok mellett saját dietetikusa is lesz a konyhának, hiszen

az itt élő idős emberek közül sokan szorulnak diétás étkezésre,
több mint húsz féle kímélő ételt
kell majd készíteniük naponta, ha
januárban elindul a nagyüzem.
AZ IDŐSEK SZEGEDI KLUBJAI
FOLYAMATOSAN SZÉPÜLNEK
MEG, DE SZINTE MINDENHOL
AKADNAK MŰSZAKI PROBLÉMÁK
Hat szegedi idősek nappali
ellátóhelyének korszerűsítésére
2016 első felében beadott pályázatokra 2017 novemberében nyert
támogatást a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása, de a közbeszerzési eljárások és a kötelező
adminisztráció lassúsága miatt
elhúzódott a beruházás megkez-

dése, időközben azonban jelentősen megnőttek az építőipari árak,
ezért a szegedi önkormányzat
2019 novemberében több mint
113 millió forinttal egészítette ki
a költségvetést.
A munkálatok ősszel kezdődtek,
és a tervek szerint jövő tavasszal
már vissza is költözhetnek az idősek a teljesen megújult klubokba.
A 430 millió forintból megvalósuló fejlesztés nyomán hat
szegedi idősklub újulhat meg a
városban. Az Alsókikötő soron,
a Gáspár Zoltán, a Kereszttöltés,
a Dáni János utcában, valamint
a Kossuth Lajos sugárúton és a
Bölcs utcában is gőzerővel folyik
az építkezés.

A beruházás során hőszigetelik az épületek homlokzatát,
eg yes helyeken k icserélik a
nyílászárókat, felújítják a gépészetet és az elektromos hálózatot, festenek, kicserélik a fal és
padlóburkolatokat. Valamennyi
helyszínen elvégzik az akadálymentesítést, ez az idős emberek
miatt kiemelten fontos része a
fejlesztésnek. Emellett mind a
hat klubba új bútorokat is vásárolnak.

– A munkák kezdte óta több, előre nem látható műszaki probléma is kiderült, amik újabb plusz
munkát és kiadást jelentenek, a
legszükségesebb pótmunkákra a
város most is biztosítja a fedezetet.
Ha a járvány elcsendesedik,
várhatóan tavasszal visszaköltözhetnek az idős emberek megszokott, régi helyükre. Addig annyira
meg fognak szépülni a felújított
idős klubok, hogy valószínűleg
rá sem fognak ismerni.

H Á ROM JÁ R MŰ IS SEGÍ T I M A JD A Z EL L ÁTÁ ST
A társulás – szintén pályázati pénzből – három gépkocsit
is beszerez. A két személyautóval és a kisbusszal az időseket
szállítják és az ebéd kiszállításhoz is használják majd.

Kitekintő

NEHÉZ IDŐKBEN IS A BÍZNAK AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉBEN,
EZÉRT MÁR A JÖVŐT TERVEZIK A HATÁR MENTI TELEPÜLÉSEN


Folytatás az 1. oldalról

– A település teljes lakossága
nagyon rosszul élte meg azt, hogy
teljesen kiüresedett az évünk, a
szigorítások miatt nem lehetett
megtartani a hagyományos rendezvényeinket. A közösségi élet
hiánya mindenkit nagyon megviselt, csak egyetlen programunkat
sikerült megtartani szeptember
végén, a családi napot, amely így
az idén a szokottnál jóval nagyobb
volt. Hatalmas élmény volt, hogy
együtt tudtunk lenni egy kicsit!
A járvány idején is maradéktalanul ellátták az önkormányzati
feladatokat és a folyamatban lévő
fejlesztéseket is sikerült befejezni.

– Nagy változás történt idén
közétkeztetésben, az intézményi
és szociális étkeztetést is az önkormányzat vette át, mert szeretnénk jó eséllyel pályázni konyhai
infrastruktúra-fejlesztésre. Úgy
tűnik, ez az első ütemben sikerülni fog. Egy 53 millió forintos
konyhai felújításhoz nyertünk
támogatást, aminek a felét saját forrásból, nekünk kell majd
biztosítani.
Ebből szeretnék megkezdeni a konyhafelújítást, ami most
nyílászárócserét, hőszigetelést,
tetőcserét és kadálymentesítést
jelent, de napelemek is kerülnek
majd a konyhaépület tejére.

Kitekintő

– Egy határon túli IPA-s programban Magyarkanizsa, Röszke
és Szeged közösen nyertünk támogatást kerékpárút fejlesztésre,
jövőre ennek a tervei készülhetnek el. Röszke külterületén pedig
kerékpáros pihenőhelyet alakítunk ki, ami közösségi programoknak is helyet biztosít majd.
A Magyar Falu Programban
az idén három pályázatukra
is száz százalékos támogatást
nyertek a röszkeiek: új orvosi
eszközökre 3 millió forintot, az
óvoda udvarának felújítására 15
milliót, önkormányzati telkek
közművesítésére pedig 10 millió
forintot.

– Ezek meg valósítása jövőre
bőven ad feladatot. Emellett továbbra is figyelmemmel kísérjük
a pályázati lehetőségeket, szeretnénk csapadékvíz-elvezetésre pályázni, ez egy 150 milliós
beruházás lesz, ha megvalósul,
és a konyhánk felújításában is
szeretnénk tovább lépni.
Feladat és tervek akadnak bőven, de üröm az örömben, hogy
a jövő évi költségvetés nem mutat bizakodásra okot adó képet,
bevételek tekintetében teljes a
bizonytalanság. Nem tudunk felelősséggel tervezni!
– Egyrészt megnövekedtek a
terheink, mert 40 millió forint szo-

lidaritási adót kell befizetnünk az Ha nem is függeszti fel a kormány,
államnak, előző években ez még akkor is 2021-ben közel 60 millió
nem terhelte a költségvetésünket. forintos hiánnyal kell számolunk!
Másrészt a korábbi 13 millió fontos – mondta el a polgármester.
De a röszkeiek nem csüggedgépjárműadót 2021-ben is elviszi
nek, tudják, eg y településnek
az állam.
– Nem tudunk biztonságosan akkor van jövője, ha az ott élők
tervezni, mert egyelőre kiszámít- összefognak, mert együtt erősebhatatlan, mennyi lesz a helyi ipar- bek, ezért bizakodva tekintenek
űzési adóból beérkező bevételünk. az új kihívások és feladatok elé.

Kitekintő

A VÉDEKEZÉS MELLETT IS LEHETETT FEJLESZTENI SZATYMAZON AZ A CÉL, HOGY A TELEPÜLÉS
FEJLŐDÉSE NE ÁLLJON

Ha hosszú évek múlva visszagondolunk 2020-ra, többségünknek elsőként a koronavírus fog az eszünkbe jutni.
A szájmaszk, a gyakori kézmosás, a védőtávolság betartása, a vírus elleni védekezés e formái határozták meg
a hétköznapjainkat és az ünnepeinket is – vallja Barna
Károly, Szatymaz polgármestere. A település életében
azért voltak pozitív események is az idén.
Az év elején elfogadott rendezvényterv teljesen felborult Szatymazon is. Elmaradt a falunap, a
repülőnap, az év végi fűszerpaprika-minősítő és borverseny és sok
más kisebb-nagyobb rendezvény.
Pedig a falu 2020-ban ünnepelte
önállóvá válásának 70. évfordulóját, hiszen Szatymaz 1950-ben
közigazgatásilag levált Szegedről.
Ez alkalomból megjelentet a Mi
Lapunk című újság ünnepi különszáma, a helyi értéktár bizottság
jóvoltából pedig egy Szatymaz
értékeit bemutató kiadványt készítettek az ünnepekre.
A vírus elleni védekezés mellett
a fejlesztésekre, beruházásokra is
nagy hangsúlyt fektettek. A 2020as év településfejlesztés szempontjából a Magyar Falu Program pályázatairól szólt. A polgármester
szerint ezt a lehetőséget maximálisan kihasználták. 13 különféle

pályázatot nyújtottak be, és ebből
mindegyik támogatásban részesült. Tavasszal kezdték a falu legrégebbi útjának, a Macskaköves
út felújításával, majd következett
az óvoda nyílászárócseréinek első
és második üteme. Támogatást
nyertek gépbeszerzésre, amely
nagy segítséget jelent a külterületi
utak karbantartásában, valamint
a játszóterüket is fejlesztették.
Persze, nem csak a Magyar Falu
Program pályázati kiírásait figyelték, az Agrárminisztérium támogatásával 1300 méter külterületi út
vált járhatóbbá, amivel a „tankos”
út mentén élők közlekedésén sikerült javítani. A Dózsa György utca
(Kossuth utca és Ady Endre utca
közötti szakaszának) felújítására
is nyertek állami támogatást. A
felújítási munkálatokat 2021 tavaszán, a jó idők beköszöntével
fogják megkezdeni.

A polgármesteri hivatal életéA koronavírus elleni védekezés
ben a legnagyobb változást az rengeteg energiát és áldozatot
önkormányzat igen régi épüle- követelt és követel. Szeretnék kötének felújítása jelenti. Az építési szönetet mondani az áldozatos
munkálatok megkezdődtek és munkájáért minden egészségvárhatóan jövő év tavaszáig tarta- ügyben dolgozónak, háziorvosnak,
nak, ezért az átalakítás idejére a gyermekorvosnak, a védőnőknek, 
Folytatás az 1. oldalról
A z idei év beruházásait elhivatal átköltözött a Dózsa György ápolóknak, valamint a szociális
utca 19/b. szám alatt található szféra valamennyi dolgozójának sősorban útfelújítások és a közösségi terek modernizációja
közbiztonsági központ épületébe, – sorolja a polgármester.
jellemezte.
Nyáron két játszótér
ahova a lakosokat a megszokott
Egy új, eddig ismeretlen helyzetet
kell
kezelni,
megoldani,
ami
is teljesen megfiatalodhatott
ügyfélfogadási időben várják.
Így év vége felé néhány gondolat néha feszültséget, indulatokat kelt, a településen, október végén
erejéig szeretnék említést tenni az de azt gondolom, eddig jól vizsgáz- pedig felavatták azt az új fedett
előttünk álló időszak terveiről is tunk – mondja a település vezetője, termékteret, ahol a jövőben a
– mondja a polgármester. Megkez- majd hozzáteszi: „Ebben a nehéz termelők és a kereskedők igédődött a 2021-2027 közötti Európai helyzetben kívánok mindannyi- nyes környezetben, szabályoUniós fejlesztési ciklus tervezési uknak békés, áldott ünnepeket, jó zott keretek között kínálhatják
termékeiket.
időszaka. Fő csapásirányként a kerékpárút-hálózat fejlesztését tűzték
– A konkrét projektek kidolgozásában nagy segítségünkmaguk elé. Ezen kívül továbbra is
re van a Megyei Közgyűlés, a
kiemelt céljuk egy új főzőkonyha
testülettel és annak elnökével
kialakítása a volt Hodács pékség
szorosabb együttműködést alaépületében. Bővíteni kívánják az
kítottunk ki az elmúlt időszakivóvíz gerinchálózatot, a szen�nyvízcsatornázás kapcsán pedig
ban – mondta a polgármester.
a megrongálódott régi, burkolt
– Erre azért is nagy szükségünk
úthálózatot tervezik fokozatosan
van, mert látjuk, a jövő évet illetően sem vag y unk könnyű
felújítani. Továbbá a közösségi közlekedés kapcsán a bel-és külterületi
helyzetben. Ahogy közeledünk
buszöblök kialakítását is fontos
az új évhez, annál kevesebb
feladatnak tartja Barna Károly.
biztos ponttal rendelkezünk

MEG A JÁRVÁNY MIATT
a fejlesztési forrásokkal kapcsolatban.
Sziráki Krisztián szerint a
település életére nézve is kiemelkedően fontos az Európai
Parlamentben zajló költségvetési vita és a jövő évre vonatkozó
önkormányzati bevétel-átcsoportosítások.
– Természetesen folyamatosan
fig yelemmel kísérjük a fejleményeket és ig yekszünk minél több forrást becsatornázni,
hog y a domaszékiek lakókörnyezetének fejlődése ne álljon
meg. Számunkra ez a prioritás,
hiszen a lakosság a képviselőtestületet ezzel bízta meg. Szép
számmal vannak terveink az
elkövetkezendő évek re is, a
rövid távú fejlesztési céljaink
elérése érdekében már meg is
kezdtük az előkészületeket, és
bízunk benne, hog y forrás is
rendelkezésre áll majd mindezek megvalósításához.
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GYORSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB

LETT A KÖZLEKEDÉS A CSILLAG TÉREN
Megújult Szeged egyik legforgalmasabb közlekedési
csomópontja. A Csillag tér átalakításához július végén
fogtak hozzá, és az iskolakezdésre átadták a felújított
útszakaszokat, kereszteződéseket.
A szegedi önkormányzat felújíttatta a Csillag tér útburkolatát,
ezzel párhuzamosan útszélesítést
hajtottak végre a Lugas utcában.
A körtöltésen átvezető útszakaszt
– a trolivégállomástól a Göndör
sorig – 7 méterről 8,5 méterre
szélesítették ki, hog y az autó-

sok és a kerékpárosok jobban
elférjenek, így biztonságosabban
közlekedhessenek.
A Budapesti körúton is útszélesítést végeztek, itt ugyanis buszsávot hoztak létre egy szakaszon.
A munka július 25-én kezdődött,
és 5 hétig tartott. A felújítás ide-
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je alatt forgalmi korlátozások
nehezítették a közlekedést, de
a forgalom mindig folyamatos
maradt, a lezárások ug yanis
szakaszosak voltak, így csak kis
időveszteséggel kellett számolniuk az autósoknak. A Csillag
teret és az oda vezető útszakaszokat lezárták a felújítás alatt.
A Csillag tér felé közlekedőket
a Budapesti körúton a Szamos
utcáig engedték, a Kereszttöltés
utcában a Vajda utcáig, a Szilléri

sugárúton a Retek utcáig lehetett
közlekedni.
Változtak az itt közlekedő buszok és trolik menetrendjei is, de
az átmeneti időben is el lehetett
jutni az Északi városrészből, illetve Tarjánból a város más részeire. Fontos megemlíteni, hogy
a közelmúltban a Szilléri sugárút,
a Debreceni, illetve a Fecske utca
bekötőútjainál körforgalmat alakítottak ki, ami biztonságosabbá tette a közlekedést ezen a forgalmas

részen, ahol reggelente rengeteg
iskolás és óvodás korú gyermek kel
át az úttesten. A Csillag tér felújítása, a Lugas utcai töltésátvezetés
kiszélesítése és a Budapesti körúti
buszsáv kialakítása a Fenntart-

ható városi közlekedésfejlesztés
Szegeden – II. ütem című projekt
részeként uniós és önkormányzati
forrásból valósult meg. A beruházásra több mint 350 millió forintot
fordított asz önkormányzat.
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EGYRE TÖBB KORSZERŰ ISMÉT ÚJ LÉTESÍTMÉNNYEL GYARAPODOTT

FUTÓPÁLYÁVAL A VADASPARK: IDÉN ORRSZARVÚHÁZ ÉPÜLT

GYARAPODIK SZEGED

Újszegeden tavaly tavasszal, Rókus városrészben pedig idén
novemberben avattak rekortán futópályát. A biztonságos
sportolásra alkalmas legújabb fejlesztést az önkormányzat
és a kormány közösen finanszírozta.
Szeged első rekortán futópá– A Zöld város-program folylyáját tavaly márciusban – az új- tatódik Szegeden. Így nemcsak
szegedi liget milliárdos rekonst- világítást kap majd a futókör, de
rukciójának részeként – avatta hamarosan 650 millió forintból
fel Botka László polgármester. A teljesen meg is újulhat a Vértó
másfél kilométer hosszú, öntött- és környéke, így tovább fognak
gumival burkolt futópálya gyor- bővülni a városrészben igénybe
vehető lakossági szolgáltatások
san a szegediek kedvence lett.
Nem kellett sokat várni a foly- – mondta az októberi pályaavatatásra. Idén októberben egy ki- tón Nagy Sándor városfejlesztési
lométer hosszú, 120 centiméter alpolgármester.
A városrész önkormányzati
széles, ugyancsak korszerű és
biztonságos rekortán borítású képviselője, Kozma József szerint
futópályával gazdagodott Szeged, ennél jobb célra nem nagyon leRókus városrészben. Az újabb hetett volna elkölteni 110 millió fohelyszín kiválasztása nem volt rintot, mert a legjobb helyre épült
véletlen: a Vértó körül ugyanis az új futókör, hiszen a Vértó egy
már a futókör megépítése előtt kilométeres körzetében 30 ezren
is sokan kocogtak, így a beru- laknak, akik közül egészségük
házás – ami a korábbinál sokkal megóvása érdekében egyre töbkényelmesebb és biztonságosabb ben szeretnének rendszeresen
megoldást kínál a futók számá- sportolni, mozogni.
– A kutatások szerint, ha az
ra – egy már meglévő lakossági
igényre született meg. A pálya ember heti két és fél órát spor110 millió forintos költségéből tol, akkor átlagosan négy évvel
65 milliót biztosított a szegedi hosszabb ideig fog élni – mondönkormányzat, 45 milliót pedig ta a pályaavatón Révész Máriusz
kormánybiztos, aki emlékezetett
a központi költségvetés.
Hamarosan v ilágítással is arra is, hogy a szegedi önkormányfelszerelik majd a futópályát, és zat a programban azt is vállalta,
akkor valóban a nap huszon- hogy évente négy sporteseményt
négy órájában használható lesz szervez majd a futókörhöz kapcsolódva.
– hangzott el a megnyitón.

MI A Z A R EKORTÁ N?
A rekortán szó az 1972-es müncheni olimpián használt Rekortan
márkanevű helyszínen öntött, gumigranulátumból és poliuretánból készült sportpálya-burkolat révén került be a köznyelvbe.
Eredetileg egy márkanév volt, de az olimpiai közvetítések során
olyan masszívan sikerült beágyaznia magát a köztudatba, hogy
mára minden szintetikus atlétikapálya szinonimájává vált.

A Szegedi Vadaspark az ország legfiatalabb, de legnagyobb
területű és legdinamikusabban fejlődő állatkertje. Az
elmúlt években európai uniós, önkormányzati és intézményi forrásból közel 2 milliárd forintért készültek el
fejlesztések, tavalyelőtt elefántház épült, idén pedig az
orrszarvúak otthona készült el.
Régi vágya teljesült a Szegedi Vadaspark látogatóinak idén
nyáron. Elkészült az állatkert
legújabb attrakciója, az orrszarvúház, amelybe azonnal be is
költözött az első Magyarországon,
Nyíregyházán született indiai
rinocérosz. Csülök g yorsan a
szegediek kedvence lett. Néhány
hónappal később pedig újabb
orrszarvú, Akeno is elfoglalta
kifutóját.

A második szegedi rinocérosz
az angol–walesi határhoz közel
található Chester állatkertjéből
került Szegedre. A kétéves hím
gyorsan megbarátkozott lakótársával, Csülökkel, aki alig fiatalabb
nála. A távlati cél, hogy nőstény
orrszarvúja is legyen Szegednek,
ami előfeltétele, hogy szaporodhasson az itteni állomány.
Az augusztus végén átadott
orrszarvúház alapterülete 250

négyzetméter, amihez csatlakozik egy 300 négyzetméteres kifutó. A házban fűthető medencék,
odakint nagyméretű dagonyák
várják a fürdőzést is kedvelő indiai rinocéroszokat.
A mostani fejlesztésre nem
tudtak igénybe venni pályázati
forrást: a vadasparknak az ön-

kormányzattal együttműködve
sikerült javarészt önerőből megépíteni az orrszarvúak házát.
A bemutató teljes költsége
178 millió forint, 72 százalékát
a vadaspark saját bevételeiből, a fennmaradó részt pedig
önkormányzati támogatásból
fedezték.

ŐK SZ Ü L E T T E K I DÉ N A VA DA S PA R K B A N
Keafiókák, kislajhár, kecskék, muflonok, kenguruk, prérikutyakölykök, pettyes szarvasok, csupaszpofájú tamarinok, zerge,
guanakó csikó, binturong, mendeszantilop, tompaorrú krokodilok, kis zebra, mezopotámiai dámszarvas és pingvinfióka.
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50 MILLIÓ FORINTBÓL FOLYTATÓDOTT

A JÁTSZÓTEREK KORSZERŰSÍTÉSE

Szegeden nagyjából száz játszóteret gondoz a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A játszóparkok
száma évről-évre növekszik, a régiek pedig egyre korszerűbbek lesznek. Az önkormányzat játszótér-felújítási
és -fejlesztési keretet hozott létre: 50 millió forintból 17
játszótér felújítására és fejlesztésére jutott pénz az idén.
A keret segítségével újulhattak
meg azok a közterületeken lévő
területek, amelyeken elhasználódtak, tönkrementek a főként
gyerekek kikapcsolódását, mozgását segítő eszközök. Néhány
helyen új játékokkal tudták kiegészíteni a már meglévőket.
Ezeken túl idén új fitneszeszközöket is tudtak telepíteni a közparkokba a mozogni, sportolni vágyóknak.

A 2020-ban a rendelkezésre
álló 50 millió forintból 17 játszótéren 21 eszközt telepítettek vagy
újítottak fel.
Az idei program során a Faragó
téri játszótér, a Felvidéki sori, a
Cseh Imre téri, a Puskás utcai
játszótér, valamint a Búvártónál, a
Panda téren, a Völgyréthát utcán,
a Búcsú téren, a Lomnici utcában,
a Kodály téren, a Bartók téren, a

Lidicei téren, a Csorba utcában,
a Csongrádi sugárúton, a Vajda
utcán, a Pálma utcában és a Klapka téren található játszópark lett
korszerűbb és biztonságosabb.

Többek között kötélpályákat,
forgó fitneszeszközöket, trambulinokat, mászókákat, forgó hintákat és védőhálókat telepítettek,
illetve újítottak fel.

2020. 12. • 4. oldal

SZEGEDI KISTÉRSÉGI HÍREK
Így fejlődött Szeged 2020-ban

AZ IDÉN ÚJABB KÉT MEGÚJULT ÁLTALÁNOS

ISKOLÁBAN KEZDHETTÉK A TANÉVET A DIÁKOK
Szeged önkormányzata az elmúlt időszakban közel két milliárd forintot fordított iskoláinak felújítására. Az elmúlt hónapokban teljes körűen megfiatalodott négy városrész
iskolája: a Bonifert Domonkos, a Tabán, a Tarjáni Kéttannyelvű és a Weöres Sándor
Általános Iskola, az idén pedig két oktatási intézményben fejeződött be a rekonstrukció:
Tápén és Újszegeden ősszel vehették birtokba a megújult iskolákat a városrészek diákjai.
A tápéi Petőfi Sándor Általános
Iskolában tavaly ősszel kezdődött
a rekonstrukció és az idei tanévet már egy teljesen megújult,
korszerű épületben kezdhették
el a diákok.
A gyermekintézmény-felújítási
program során minden esetben

kiemelt szerepet kap az épületek
energiatakarékos, környezetbarát
korszerűsítése. Ez történt Tápén
is, ahol a jelenleg több mint kétszáz gyermek tanul.
A felújítás során szigetelték az
épület homlokzatát és padlásterét, kicserélték nyílászárókat,

korszerűsítették az épületgépészetet, felújították az elektromos hálózatot és elvégezték
az akadálymentesítést. A Zöld
Város program keretében pedig
az iskola tetejére 68 napelemet
szereltek fel, amelyek éves energia termelése 20 ezer kilowattóra.
Szeged egyetlen olyan általános
iskolája, ahol Freinet módszeren
alapuló egész napos nevelés-oktatás zajlik, azaz nincs klasszikus
délelőtt tanítás, délután napközi
felosztás. Az iskola az idei tanév
kezdetére 310 millió forintos európai uniós támogatásból újult meg,
ehhez az önkormányzat 51,5 millió
forint önerőt biztosított.
Több mint háromszáz diák
kezdhette az új tanévet Újsze-

geden is egy teljesen megújult,
korszerű oktatási intézményben.
A Vörösmar t y Á ltalános Iskolában idén február elején indultak a munkálatok, a tervek
szerint szakaszosan adták volna
át a munkaterületet, de a koronavírus-járvány miatt elrendelt
tanítási szünet miatt kivitelezők
március elejétől eg y teljesen
üres épületben dolgozhattak.
A z összesen 562 millió forintból elvégzett energetikai
korszerűsítés 310 millió fontos
uniós forrás és 252 milliós önkormányzati önerő felhasználásával valósulhatott meg.
Az egész épület új szigetelést
kapott, valamennyi nyílászárót
kicserélték, a lapostetőn külön

végeztek hő- és vízszigetelési
munkákat, majd napelemeket
helyeztek el az épület tetején,
amelyek jelentős részben képesek biztosítani az iskola áramellátását.

Korszerűsítették az iskola fűtésrendszerét, két új gázkazánt
építettek be és kicserélték az
elavult radiátorokat is. Az épületben akadálymentes illemhelyet
és mosdót alakítottak ki.

A SZEGEDI GY ER EK EK E T N EM L EHE T Á L L A MOSÍ TA N I
„Hiába államosította az oktatási intézményeket a kormány, az önkormányzat úgy döntött, sajátjaként tekint az intézményekre, mivel ott szegedi gyerekeket tanítanak szegedi pedagógusok.
Ezért indította el a város az átfogó iskolafelújítási programját.” (Botka László polgármester)
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DINAMIKUSAN BŐVÜL SZEGED KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZATA
Ha összefűznénk a szegedi kerékpárutakat, akkor ma már
el lehetne biciklizni a Szeged táblától akár Orosházáig. A
hálózat folyamatosan bővült az utóbbi években: a sándorfalvi kerékpárúttal, a József Attila sugárút és Algyői út
mentén épült szakaszokkal, és most újabb városrészekben
is megvalósultak a fejlesztések.
A Dorozsmai úttól a gumigyárig
már volt kerékpárút, aminek burkolatát felújították, a közlekedést
pedig biztonságosabbá tették a
biciklisek számára. Az 5-ös számú főút mellett új kerékpárutat
építettek több mint 600 méter
hosszan, a Back Bernát utcában
pedig több mint egykilométeres
szakaszon alakítottak ki kerékpáros nyomokat a biztonságos
közlekedés érdekében. Piktogramokat festettek fel az úttestre,
és egy buszmegállópárt is kialakítottak. A beruházás célja, hogy
kerékpárral is biztonságosan el
lehessen jutni a város szinte min-

den fontosabb csomópontjától a
Szegedi Ipari Logisztikai Központig (SZILK) mindazoknak, akik
ott dolgoznak, vagy az ott lévő
cégek valamelyikénél intéznék
az ügyeiket.
A Béketelepen át a lézerközponthoz vezető kerékpárút és az
ugyancsak erre létesítendő gyűjtőút pedig már a jövő egyik legfontosabb szegedi munkahelyének
megközelítését teszi kényelmessé.
Ez a beruházás jóval rövidebb
útvonalat biztosít a kerékpárosok
számára, mint amelyeken eddig
közlekedhettek a volt szovjet laktanya irányába.

Bővítik és felújítják Tarján és
Újszeged kerékpárútjait is. Utóbbi
városrészben megújult a Temesvári körút – Népkert sor – Bérkert
utca kereszteződésében lévő csomópont. Az Erzsébet liget oldalában futó körúti kerékpárút új aszfaltréteget kapott, a Bérkert sor és
a Temesvári körút találkozásánál

lévő fontos közlekedési csomópontnál az aszfaltfelújításon kívül
új közlekedési lámpákat szereltek
fel, ugyanakkor külön sávot alakítottak ki a kerékpárosok számára. A liget túlsó szélén, a Székely
sornál szintén kerékpársávokat
alakítottak ki a biztonságosabb
közlekedés érdekében. A beru-

házás részeként 9 buszmegálló
átépült, amelyeket bazaltbeton
burkolattal láttak el. A Bérkert
sor – Fő fasor – Derkovits fasor
vonalon, valamint a Thököly és
Katalin utcán kerékpáros nyomvonalat alakítottak ki, valamint
forgalomtechnikai módosításokat
hajtottak végre a szakemberek.
Tarján városrészben a fejlesztéseknek köszönhetően javult a
Rózsa utca – Csongrádi sugárút,
valamint a Rózsa utca – Retek
utca – József Attila sugárút csomópontok kerékpározási lehetősége.
Ahol a burkolat állapota nem volt
megfelelő, ott kopórétegcseréket
is végeztek, és jelentős szakaszokon az útburkolatot is szélesítették. Létrejöttek új „Tempo 30” övezetek Tarján belsejében, továbbá a
Budapesti körúton a trolibusz- és
autóbusz-közlekedést támogató
beruházásokat hajtottak végre

új buszsáv kialakításával és a
burkolat szélesítésével.
A kerékpárosok számára az is
jó hír, hogy befejeződött az Algyői
út és a Ladvánszky utca találkozásánál lévő nagy közlekedési csomópont átalakítása. Ennek eredményeként a főúton kerékpárral
és gyalog is biztonságosan lehet
most már átkelni, az Algyői útról
a Ladvánszky utcába balra kanyarodó helyi járatú autóbuszok pedig előnyben részesülnek. Fontos
változás az is, hogy a Baktói utca
közvetlenül az Algyői útba torkollik
majd, szemben a Diadal utcával.
A projektek megvalósulásával
tovább növekedhet Szegeden a
fenntartható közlekedési módokat használók aránya. Javult a
közösségi közlekedés és a kerékpáros infrastruktúra szolgáltatási
színvonala és biztonságosabbá
vált a közlekedés.

távfűtéséhez 27 millió köbméter
földgázt és 6,4 millió kilowattóra
villamos energiát használnak fel
a fűtőművek. A most folyó zöld beruházásnak köszönhetően három
éven belül felére csökken a távfű-

téshez felhasznált gáz mennyisége
és a szén-dioxid-kibocsátás is 23
ezer tonnával kevesebb lesz évente.
A 22 milliárd forintos fejlesztés
költségeiből 9,6 milliárd forintot
uniós támogatás fedez.
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TOVÁBB FOLYTATÓDOTT EURÓPA MÁSODIK LEGNAGYOBB
GEOTERMIKUS TÁVHŐRENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE
Huszonháromezer tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe, ha elkészül az a geotermikus fűtési rendszer, amelynek
nyomán Reykjavík után Európa második legnagyobb zöld
távhőszolgáltató rendszere jön létre Szegeden. Idén ősszel az
Északi városrészben, a Gáz utcában is elkezdték munkálatokat.
Magyarországon a Dél-alföldi
régió rendelkezik a legkedvezőbb
geotermikus adottságokkal. Ezt
kihasználva kezdődött tavaly
nagyszabású fejlesztés Szegeden.
Az elkövetkezendő három évben
22 milliárd forintos beruházással geotermikus fűtési rendszert
alakítanak ki Szeged minden városrészében.

Felsővárost, Odesszát, az Északi
városrészt, Rókust, Tarjánt, valamint a Belvárost 1700–2000 méteres mélységű kutakból feltörő
90 Celsius-fokos vízzel fűtik, ha
befejeződik 2023-ban a fejlesztés.
Odessza, Rókus és Felsőváros
termálkútjai már korábban elkészültek, az első négy fűtési kör
utolsó elemeként pedig idén ősszel

az Északi városrészben, a Gáz utcában is elkezdték munkálatokat.
Minden helyszínen három-három kutat kell fúrni, egy kitermelőt
és kettő visszasajtolót, ezért a városrészben még két kutat fúrnak:
az egyiket a Kossuth Zsuzsanna
iskola udvarán, a másikat pedig
a Csongrádi sugárút végén, a töltésoldalban.
A teljes beruházás része 44
kilométer távvezeték lefektetése,
valamint 75 hőcserélő kialakítása
a távhőszolgáltató központjaiban.
Az elkészült kutak évente 450500 ezer gigajoule hőenergiát

biztosítanak, a kinyert termálvíz teljes egészét visszasajtolják,
hogy ezzel biztosítsák a rendszer
fenntarthatóságát, így megfelelő
karbantartás mellett akár 80 évig
is működhet majd a rendszer.
Jelenleg Szegeden a távfűtőrendszer a legnag yobb károsanyag-kibocsátó, 27 ezer lakás

A KÖZ I N T É Z M É N Y E K BE N M Á R BE VÁ LT A F ÖL DHŐ
Szegeden korábban az Európai Unió támogatásával már kiépült egy geotermikus fűtési rendszer, amelyik 36 közintézményt, zömében a Szegedi Tudományegyetem klinikáit, kollégiumait,
oktatási épületeit látja el hőenergiával. A fejlesztés révén a gázfűtés költségeihez képest mára 30
százalékos megtakarítást értek el.
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MÚLT ÉS JÖVŐ TALÁLKOZÓHELYE
LETT A SZEGEDI BELVÁROSI MOZI
Az év elején adták át a teljesen felújított és korszerűsített
Belvárosi Mozit. Az ország legrégebbi moziépületében
többek között a legkorszerűbb VR technológiát használó
vetítőtermet is kialakítottak.

MEGÚJULT ÉPÜLETBEN, ÉRDEKES

KIÁLLÍTÁSOKKAL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ
LÁTOGATÓIT A MÓRA FERENC MÚZEUM
900 millió forintos uniós támogatásból és több mint
félmilliárd forint önkormányzati forrásból szinte újjászületett a Móra Ferenc Múzeum. Nem csak az épület,
hanem a kiállítások is megújultak
2019 januárjában kezdődött a
múzeum épületének teljes felújítása, és idén augusztus 14-én újra
megnyitotta kapuit az intézmény.
A megújult épületben nég y új
kiállítással várják a látogatókat.
A „Folyónk és földje” című természettudományi kiállításon Szeged
főutcáját, a Tiszát, ehhez kapcsolódóan az Alföldet, és annak élővilágát ismerhetik meg a látogatók
interaktív és játékos formában. Az
állandó kiállítást Máté Bence fotói

színesítik. A „MÓRA RENGETEG-A
zöld Móra” című kiállítás szintén
állandó éke lesz a múzeumnak. A
tárlaton a múzeum névadója, Móra
Ferenc író, költő, újságíró, régész és
könyvtáros szerteágazó életútját
és munkásságát ismerhetik meg
a látogatók.
A két új állandó kiállítás mellett
két időszaki kiállítást is megtekinthetnek az érdeklődők. A „Honfoglalás-Ahogy Munkácsy megfestette”
című tárlat azt járja körbe, hogy

milyen előzmények után született
meg Munkácsy Mihály gigantikus
méretű festménye, a Honfoglalás.
Gábor Áron rézágyúja is megérkezett Szegedre. Az ágyút a „Lészen
ágyú-Gábor Áron rézágyúja” című
kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők, több 1848-49-es ereklye
mellett. A négy új kiállításon túl
egy új látványosság is várja a látogatókat: a múzeum épületének
tetején két kilátót is kialakítottak.
Mindemellett a szegedi Vár épülete is megújult, ahol a szegedi vár
történetéről, a boszorkányokról,
a betyárokról és a Nagyárvízről
láthatnak érdekes, látványos, interaktív tárlatokat.

A felújítás 2018 nyarán indult
meglehetősen grandiózus célok
kitűzésével, ugyanis nem csupán
a 100 éves Belvárosi Mozi teljes
felújítása, hanem interaktív mozis játszótér kialakítása is a tervek
között szerepelt. Az átalakítás jó
alkalom volt arra is, hogy minden vetítőterem megközelíthető
legyen közvetlenül a főbejárat
felől. Fontos szempont volt a fűtés,
a szellőző- és világításrendszer
teljes felújítása is. A mozi dolgozói a mozgókép múltja iránt
érdeklődők számára is egy igazi
ritkasággal kedveskedtek, ugyanis mostantól egy filmtörténeti
kiállításnak is helyet ad az épület.
Az igazi szenzáció mégis a
VR (Virtual Reality) vetítőterem
létrehozása volt. A kisteremben
ugyan csak néhányan tudnak
egyszerre filmet nézni, de ezt az

élményt nehéz elfelejteni, miután
végignézett valaki egy előadást. A
függőszékekben ülve a nézők egy
különleges szemüveget viselnek,
így a térhatás szinte tökéletes, a
néző pedig teljesen a történések
részesének érzi magát. Mivel ez
az élmény megterhelő lehet az
idegrendszernek, még nem készítenek egész estés mozifilmeket
ilyen technológiával, így csak 1520 perces filmeket láthatnak. Ez a
szolgáltatás csak 12 éven felüliek
számára elérhető. Az országban
ez az egyik első VR technológiával
működő mozi, ezért ez az élmény
sokakat vonz vidékről is Szegedre.
A legnagyobb munkát mégis a
Zsigmond Vilmos terem jelentette
a kivitelezőnek, ahol új színpad
készült, a karzatot pedig teljesen
átalakították. Emellett az oldalsó
fal faburkolatát is el kellett készí-
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HÁROM ÉV ALATT MÁR A HATODIK
ORVOSI RENDELŐ ÚJULT MEG

Európai uniós és önkormányzati forrásból évek óta folyamatosan újítja fel Szeged városa a szegedi orvosi rendelőket. Az idei év legnagyobb egészségügyi beruházása a
Gáspár Zoltán utcai rendelő kialakítása volt. Az egykori
óvodából több mint 550 millió forintos költséggel hoztak
létre korszerű egészségügyi intézményt. Ez már a hatodik
elkészült ilyen beruházás volt a városban három év alatt.
Júniustól a Gáspár Zoltán utcában négy felnőtt és két gyermek
háziorvos, négy fogorvos, valamint
hat védőnő fogadhatja európai
színvonalú körülmények között a
körzetben élő 11 ezer embert egészségügyi problémáival.
Egy kiürült régi óvoda épületét
alakították át korszerű orvosi rendelőké, mert a József Attila sugárúton működő korábbi intézmény
már nagyon rossz állapotban volt,
felújítása túl sokba került volna.
Ezért úgy döntött az önkormányzat,
hogy egy másik helyszínen hoz létre
korszerű egészségügyi központot.
Három év alatt különféle egészségügyi fejlesztésekre 1,4 milliárd
forintot fordított az önkormányzat:

többek között megújult a Korondi
utcai rendelőintézet, a Budapesti
körúti rendelőintézet, Kiskundorozsmán felépült egy teljesen új
egészségház, Tápén új védőnői szolgálatot alakítottak ki, és Béketelepen
is megújult az orvosi rendelő. A tervek szerint a jövőben is folytatódnak
az ehhez hasonló beruházások.
– Szeretnénk az alapellátásban
dolgozó kiváló szakembereknek,
orvosoknak, védőnőknek, fogorvosoknak Szegedhez méltó, európai

színvonalú környezetet biztosítani
– mondta Botka László polgármester a Gáspár Zoltán utcai rendelő
avatásakor.
Az épületen többek között energetikai korszerűsítést is végeztek:
a homlokzatok, a tetők és a padlók
hőszigetelést kaptak, kicserélték a
nyílászárókat, a fűtési és világítási
rendszert átalakították. A rendelők
mindegyike akadálymentes. Az épületeken belül a vakoknak és gyengén
látóknak tájékoztató táblákat helyeztek ki Braille-betűs feliratokkal,
a hallássérülteknek pedig indukciós
hurokerősítő készüléket telepítettek.
Megújult a rendelők környezete is. Járdákat, kerékpártárolókat
építettek, telepítettek, a védőnői
szolgálathoz babakocsi-tárolót
hoztak létre. Egy mentőbeállót és
37 gépkocsiparkolót alakítottak
ki. Fákat ültettek és füvesítettek,
valamint a projektben orvosi eszközöket és bútorokat is beszereztek.
A beruházás megvalósítására
az önkormányzat 300 millió forint uniós támogatást és 251 millió
forint saját forrást biztosított. A
fejlesztéssel nemcsak az Északi
városrész lakóinak életminősége
változott meg, hanem a szomszédos Tarjánban élőké is.

BI Z T ON S ÁG OS VÁ RÓK
Az új rendelőépület kialakításakor ügyeltek arra, hogy az
épületrészekben elkülönüljenek a felnőtt, gyermek- és fogorvosi
rendelők, valamint a védőnői szolgálat helyiségei.

teniük a 100 éves épület eredeti
állapotához hasonlatosan. A
korszerű, kényelmes, kék színű
székekben ülve már csak múló
emlék a régi terem széksorai.
Az emeleten a Balázs Béla terem is teljesen új külsőt kapott.
Az inkább kamaravetítésekre
szakosodott vetítőteremben is
új, kényelmes, puha székek várják
a mozirajongókat, ugyanakkor
megújult a terem díszes falának
festése is. A belső terek átszabásának köszönhetően most már
ugyanarról a folyosóról közelíthető meg a Csőke József, a Balázs
Béla, valamint a Zsigmond Vilmos
terem. Az üvegfalakon tájékoztató feliratok jelzik, hogy melyik
irányba találhatók a vetítőtermek,
illetve az egyéb szolgáltató létesítmények. Sajnos a koronavírusjárvány miatt ez az év is „csonka”
volt a Belvárosi Mozi számára,
ahogy az átépítés miatt az előző is,
de bíznak abban, hogy 2021-ben
mindenki korlátozások nélkül
élvezheti a szolgáltatásaikat.
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DOROZSMÁN IS SZÉP, KORSZERŰ

ÉPÜLET VÁRJA MAJD VISSZA AZ ÓVODÁSOKAT
A szegedi intézmény-felújítási programban egyre több
óvoda újul meg. Idén nyáron egy kiskundorozsmai óvoda
korszerűsítése kezdődött el.
A 108 férőhelyes Jerney utcai
óvoda felújítása augusztusban indult. Az épület paneltechnológiával készült, de a három részből álló épületegyüttes üzemeltetésére
a felújítás végeztével kevesebbet
kell majd költeni, mert jóval hatékonyabb lesz a fűtésrendszere,
illetve jobban szigetelnek majd
a falai és nyílászárói. A fejlesztésre két pályázatból összesen 410
millió forintot fordít a szegedi
önkormányzat.
A beruházás során kicserélik az összes külső nyílászárót,
műanyag, illet ve alumínium
szerkezetű, hőszigetelteket építenek be. Az ablakok egy része
árnyékolót is kap. A homlokzatot
hőszigeteléssel látják el, a lapos
tető fölé alacsony hajlásszögű tető
kerül, hőszigeteléssel. Megújítják
az épület villámvédelmét is. Az
akadálymentesítés részeként a
főbejáratnál rámpát építenek,

bent pedig akadálymentes mellékhelyiséget alakítanak ki. Az
udvaron új járdaszakaszokat
építenek, és egy új játszórészt
(homokozót) is létrehoznak. Az
ide járó gyerekeket augusztus
17-étől a felújítás befejezéséig a
Teréz utcai óvoda fogadta be. A
fejlesztés a tervek szerint 2021
második negyedévében ér véget.

A hasonló elavult technikával
rendelkező épületek egy részét
már teljesen felújították Szegeden, így a közelmúltban vehették
birtokba a gyerekek és az óvónők
a Cső utcai, a Klebelsbergtelepi,
a Tünde téri, valamint a Kemes
utcai óvodát. A végső cél, hogy az
uniós források felhasználásával
a régi építésű, korszerűtlen bölcsőde-, óvoda- és iskolaépületek
mindegyikét energiahatékon�nyá, korszerűvé és esztétikussá
alakítsák át.
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JÓL MEGFÉR EGYMÁS MELLETT A KULTÚRA, A PIHENÉS,

A SPORT ÉS A JÁTÉK SZEGED BELVÁROSÁBAN

November végén átvették a szegedi önkormányzat képviselői a kivitelezőtől a Stefánia sétányt, a Móra-parkot és
a Roosevelt teret. Közel 30 ezer négyzetméteres terület
újult meg ezzel a város szívében.
A beruházással új zöldterületeket hoztak létre, a már meglévőket
pedig megújították, új látványelemeket építettek ki, pihenési,
szórakozási és sportolási lehetőségeket teremtettek. Mindez
28 ezer négyzetmétert érint a
Roosevelt téren, a Móra-parkban
és a Stefánián. A Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban
című projekt megvalósítására az
önkormányzat 850 millió forint
európai uniós támogatást használt fel, saját forrásból pedig 827
millió 500 ezer forintot tett hozzá,
a teljes összeg így 1 milliárd 677
millió 500 ezer forint.

A Móra-parkban 4 díszfát és 12
tiszafát, valamint 3500 virágot
ültettek, a Stefánián pedig 8 új
fát, 4200 cserjét és 1200 virágot
telepítettek. A Stefánia, a Mórapark és a Roosevelt tér gyepe
megújult, ez utóbbi helyen még
370 évelő növényt is ültettek. A
kiszáradt vagy nem egészséges
fákat újakkal pótolták. A növények öntözéséről a Stefánián és a
Móra-parkban automata rendszer
gondoskodik.
A park éke lett az a szökőkút,
amely kétszer nagyobb lett elődjénél. A régi szökőkutat ugyanis
teljesen elbontották, és egy min-
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den elemében korszerű, látványos,
és nem utolsósorban takarékos
vízjátékot építettek a helyére.
Ennek részeként 110 fúvókából
tör ki a víz, és a vízoszlopokat
fényjátékkal és zenével teszik
teljesen egyedivé. A kutat november végén beüzemelték és már
gyönyörködhetnek is benne az
érdeklődők.
A Stefánia parkjában a sportolni vágyók számára fitneszeszközöket helyeztek el. A gyerekek
megmászhatják a partra vetett
halat vagy a gumidombot, felülhetnek a felújított forgó tányérra, futhatnak a mókuskerékben,
vagy labdázhatnak a pázsiton,
amely a Lidice emlékkő előtt terül
el. Itt nyáron akár napfürdőzni is
lehet. Aki pihenni, beszélgetni
szeretne, kipróbálhatja a hintapadot, de talál székeket, a fák körül

kőülőkét. A parkot ladik formájú
növényágyak díszítik. Éjszaka
míves kandeláberek világítják
meg a területet.
A Roosevelt téren a játszótér
felújítása a leglátványosabb, itt
különleges játékelemek vannak:
egyrészt olyanok, amelyeket sérült gyerekek is használhatnak,
másrészt olyanok, amelyek Szeged történetének egy-egy időszakát mutatják be. Jó példa erre az
egykori szegedi Várat formázó
játék, valamint a valaha innen
induló kisvasút miniatűr változata. A kavicsos felületeket puha
rekortánra cserélték, ahogyan
a régi utcabútorokat is újakra
cserélték. Az autókat kitiltották a
halászcsárda előtti részről. Ezen
a részen térköveket helyeztek el,
amelyek egyszerre esztétikusak
és strapabírók.

Augusztusban fejeződött be
a Móra Ferenc Múzeum teljes
felújítása, ám mivel a környéken zajlottak még a Stefánia és
Móra-park átalakítási munkálatai, nehéz volt megközelíteni az
épületet. Mostantól azonban a
szegedi belváros e fontos területe

teljesen elérhető lesz a helyiek
és a turisták számára. Néhány
éve kapott új támfalat a Huszár
Mátyás rakpart, így a Tisza partján igazi pihenő és kulturális
övezet alakult ki, mely sokoldalú
szolgáltatásaival várja az idelátogatókat.

költségvetésből fedeztek. A munkálatok során az itt található öt
márvány emléktábla az emlékműről úgynevezett párnakövekre került, amelyeket a rózsakert
vesz körül. Új padokat helyeztek
ki, megújult a pihenőrész és a
sétány, emellett közel 800 rózsatövet ültettek el. A téren található
buszmegálló természetesen jól
megközelíthető maradt, azonban
a kerékpárutat jobban elkülönítették a tértől. A kivitelező elbontotta a teret körülvevő kerítést, így
a szőregiek könnyebben birtokba
vehetik a területet.
Azóta már rendezvényeket is
tartottak a téren, többek között au-

gusztusban megemlékeztek a 171
éve itt zajlott csatáról. A hatalmas
lovassági ütközet tiszteletére a helyi hagyományőrzők el is sütöttek
egy korabeli ágyút, ami amellett,
hogy nagyot szólt, szerencsére
károkat nem okozott. Sajnos a
szőregi csatát a magyar sereg elveszítette 1849-ben, de a helyiek
mostantól egy szép, korszerű és
otthonos téren ünnepelhetik a történelmi eseményt minden évben.
Már tervezik a beruházás második ütemét, amelynek keretében az itt lévő buszmegállók is
teljesen megújulnak. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal
kezdődnek.
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MEGÚJULT A HŐSÖK
TERE SZŐREG SZÍVÉBEN
Az év elején felavatták Szőregen a Hősök terét. A városrész
központja új külsőt kapott, és a helyi hagyományok előtt
tisztelegve közel 800 rózsatövet ültettek a területre.

FINISBEN AZ USZODAÉPÍTÉS:

JÖVŐ ÉV ELEJÉN NYITHAT

KI A TISZAVIRÁG

Az év végéig befejeződik Szeged új fedett uszodájának
építése, ezt követően már csak a hatósági engedélyeket
kell beszerezni ahhoz, hogy a jövő év elején birtokba
vehessék a sportolni és kikapcsolódni vágyók az ország
egyik legkorszerűbb és legszebb létesítményét, amelynek
a Tiszavirág nevet adták a szegediek.
Az év végig százötven szakember dolgozik folyamatosan a
több mint 13 ezer négyzetméteres
komplexum teljes befejezésén,
ahol augusztus végén már az első
terheléses vízpróbát is megtartották.
– Azt tűztük ki célul, hogy jövő
év elején birtokba tudják majd
venni a szegediek az új uszodát
– mondta Botka László polgármester augusztusban, amikor a
helyszínen tájékozódott a munkák állásáról.
Az Etelka soron felépült uszoda nettó alapterülete több mint
13 és fél ezer négyzetméter, nem
csupán versenyúszásra, de a szabadidő eltöltésére is lehetőséget
nyújt majd.
A 15 és fél milliárd forintból
megvalósított sportuszodában
lesz egy 50 méter hosszú, 25 méter
széles, 10 pályás, 2,2 méter mély
versenymedence, amelyből egy

mozgatható válaszfal segítségével
2×10 pályás huszonöt méteres
pálya alakítható ki. A versenyeket
egy 1200 fős lelátóról figyelhetik
majd a nézők. A medencecsarnok
természetes megvilágítású lesz,
sötétíthető, valamint tv-közvetítésre alkalmas sportvilágítást is
kiépítenek benne.
A lelátók az akadálymentes
kialakításnak köszönhetően kerekesszékkel is megközelíthetők.
A versenymedence mellett egy
bemelegítő és egy melegvizes
tanmedence, valamint egy külső-belső lazító ülőmedence is az
uszoda része.
A sportolói és a lakossági igények teljes körű kielégítése érdekében kondicionáló termek, konferenciaterem, egyesületi irodák,
gyermekmegőrző, tanulószoba,
üzlethelyiség és eg y wellnessrészleg is megtalálható lesz az
új létesítményben.

A munkálatok tavaly augusztusban indultak. Korábban Avramov
András, a Szőregi Rózsaünnep
egyik fő szervezője azzal a javaslattal állt elő, hogy a tér egyik végében
alakítsanak ki egy két részre osztható rózsakertet, ami jó alkalom
lenne a teljes terület rendezésére is.
Berkesi Ottó, Szőreg akkori
egyéni önkormányzati képviselője
felkarolta az ötletet, és elkészült
az a koncepció, mely szerint a
rózsakert egyik részére a városrészben termesztett rózsatöveket,
a másikba olyan ARD minősítésű
rózsafajtákat telepítenének, amelyek a legújabb nemesítésekből
adnának ízelítőt.

Sajnos a március 15-i ünnepélyes átadó a járvány miatt elmaradt, de a helyiek ekkor birtokba
vették a teret. Ekkor már Avramov
András volt Szőreg képviselője, aki
azt mondta, hogy egyik legszebb
álma valósult meg a tér átépítésével, majd hozzátette: A megújult
Hősök terét szeretnénk egy igazi
közösségi térré formálni, ennek
jegyében hosszú évek után ismét
lett ünnepi díszkivilágítás Szőregen. A tér kandeláberei kaptak
új díszeket, a jövőben pedig bővíteni szeretnénk a kivilágított
helyszíneket.
A beruházás teljes költsége 82
millió forint volt, melyet a városi
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VÁROSSZERTE SOK UTCA ÉS TÉR BURKOLATA

ÚJULHATOTT MEG TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINTBÓL
A Bibó István utcában indult május közepén a 2020-as útépítési
szezon. Itt a Csaplár Benedek és Bartucz Lajos utca között egy
196 méteres, teljesen új útszakaszt építtetett a város 25 millió
forintért. Az önkormányzat saját forrásból a nyár végéig 15
másik utca burkolatát is felújította. Idén a legnagyobb útfelújítási munkák a Tisza Lajos körutat és Csillag teret érintették.
A z önkormányzat idei költség vetésében 4,8 milliárd forint szerepelt utak, közlekedési
csomópontok és kerékpárutak
építésére, korszerűsítésére.
A lézerközponthoz vezető út
kiépítése mellett a város jelentős
gazdaságfejlesztést szolgáló útépítéseket hajtott végre: egymilliárd
forintból már korábban elkészült
a Kollégiumi út rekonstrukciója. A
belterületi gazdasági utak korsze-

rűsítésére pedig az idén több mint
1,2 milliárd forint jutott.
Az elmúlt években egymilliárd
forintból faltól falig megújult a
Tisza Lajos körút Petőfi Sándor

és Boldogasszony sugárút közötti szakasza, idén május első
napjaiban pedig megkezdődött
a körút újraaszfaltozása a Hősök
kapujától az Árvízi emlékműig.
A 350 méteres szakaszon az önkormányzat saját forrásból aszfaltozta le az utat és a parkolókat, ezzel
befejeződött a Tisza Lajos körút több
évig tartó, teljes útburkolati felújítása.
Az idei fejlesztések közül a legjelentősebbek a Csillag teret érin-

tő munkálatok voltak. A téren és a
hozzákapcsolódó utakon közel 11
ezer négyzetméteren újult meg az
aszfaltburkolat, 18 új lámpatestet
helyeztek el, 48 fát ültettek, több
szakaszon új kerékpárút is épült.
A teljes itteni beruházás 360
millió forintba került, amelyből 120 milliót az önkormányzat
biztosított, míg a fennmaradó
részt uniós pályázaton nyerte
el a város.

A F E L M A R T A SZ FA LT O T A K Ü LT E RÜ L E T E K E N H A SZ NOSÍ T O T T Á K
A Tisza Lajos körút felújítása során a májusban felmart aszfaltot nem dobták ki. A több mint 300
köbméternyi zúzalékot újra hasznosították, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai tíz tompaszigeti utcában terítették szét. Nem ez az első eset, hogy az útfelújítások során
hasznosítják a felmart aszfaltot, Szentmihályon és a tápéi kiskertekben is újultak már meg így utcák.
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A VILÁGJÁRVÁNY SZORÍTÁSÁBAN: VEGYES ÉRZÉSEK ÉS

TERVEZNI NEM, CSAK ÁLMODOZNI LEHET JÖVŐRE
Kettőség jellemezte Deszk idei esztendejét: miközben a
hagyományos rendezvények többsége a járványveszély
miatt elmaradt, a művészeti csoportok működése leállt,
addig hatalmas eredményekről is számot adhatnak: több
mint kétszáz millió forintot nyertek bölcsődeépítésre,
megújult a Faluház színházterme és Sportpark is épült.
– Hogy milyen volt az idei esztendőnk? A kérdést hallva az a
vicc jut eszembe, amikor egy állásinterjún azt kérdik az egyik
pályázótól, hogy mit csinált 2020ban, mire azt feleli, karanténban
voltam és köhögtem – kezdte
évértékelését Király László polgármester.
Valóban, ez az év igazi uborkaszezon volt szinte minden területen, mindenki számára. Nagyon
sokan kerültek korábban soha el
nem képzelt, rossz helyzetbe, a
közösségek lassan széthullanak
a közös programok hiánya miatt,
a legtöbb ember életritmusa rossz
irányba változik – Deszken is.
– Az önkormányzatok munkája
gyakorlatilag láthatatlanná vált,
hiszen nincs mikor és nincs kinek megmutatni a kézzel fogható fejlesztési eredményeket,
miközben a teljes elsorvasztásuk
elindult, gazdasági és jogi értelemben is ellehetetlenülnek, és ez
bizony már nem magyarázható
a vírussal.
Az idén tapasztalt kettősség
lehangoló: miközben lassan
egyetlen művészeti csoport sem
működik már a településen és
elmaradt a rendezvények 80 százaléka is, Deszken is hatalmas
eredményekről számolhatnak be.
– 208 millió forintot nyertünk
bölcsődeépítésre, ami a település életében hatalmas előrelépés,
hiszen csak idén 54 építési telket

adtak el családot alapító fiataloknak Deszken. Az előző energetikai
pályázat önerejébe 20 és fél milliót pályáztunk sikeresen, amely
eddig hiányzott a működésből.
Az idén „Kerékpárosbarát Település” címet adományoztak
Deszknek, mire büszkék az itt
lakók. Év közben kiosztottak 200
ingyenes komposztáló edényt, és
minden háztartásba díjmentesen került szelektív sárga kuka
is egy sikeres pályázatnak köszönhetően.
– A pandémia első hulláma idején több mint 2 milliót adományoztak a deszki vállalkozások,
magánszemélyek, ami példátlan
összefogást jelez. Úgy érezzük, ez
egyben elismerése a településvezetésnek, a mi munkánknak is.
Év közben bútorokat is cseréltek az óvodában, 35 év után
pedig most először megújult a
faluház színházterme és 13 és fél
millió forintot nyertek az épület
tetőfedésének cseréjére is.
– Csupa olyan dolog sikerült az
idén, ami már régen esedékes volt
a bakancslistánkon – mondta a
polgármester.
De ezzel az idei eredményeknek még nincs vége: Sportpark
épült az új részen, sporteszközökkel bővült a konditerem, a
szabadidőparkba pedig fitnesz
eszközöket telepítettek.
– Pályázati forrásból hamarosan rendbe tesszük a nag y

tölg y környékét, átadjuk a falukemencét és a közösségi teret,
miközben már épül a falusi szín
is. Ez összesen bő 260 milliós
fejlesztés a településen, amire azt
gondolom, joggal lehet büszke az
egy éve újonnan megválasztott
képviselő-testület.
A jövő évi kilátások azonban
koránt sem ilyen rózsásak:
– A terveinket, várakozásainkat
már a lehangoltság jellemzi. Az
idén elvették a gépjármű adót,
és könnyen lehet, hogy az idei
és a jövő évi iparűzési adónak is
búcsút mondhatunk. Ha a kormány mindezt ellentételezés nélkül elveszi, akkor katasztrofális
helyzetbe kerülnek a mag yar
települések, és természetesen
Deszk is. Már nek iláttunk a
szűkítések tervezésének, hogy
közelebb kerüljünk a túléléshez,
de ez biztosan sokaknak fájni fog.
Király László elmondta, már
most sem tudják maradéktalanul
elvégezni azokat a fenntartási-,
javítási- és kisértékű fejlesztési
feladatokat, amiket a lakosság
joggal várna el egy felelős önkormányzattól.
– Ilyen körülmények között tervezni nem lehet, a fejlesztési koncepciók gyakorlatilag értelmüket
veszítik. Ha további elvonásokat
szavaz meg a kormány, akkor
szinte csak pályázati források
maradnak, amelyek leg több
esetben nem találkoznak egyegy település valós és személyre
szabott igényeivel, így azok működése teljesen ellehetetlenül.
Bízom benne, hogy ez csak egy
elfuserált ötlet marad, különben
minden tervünk csak álmodozás
marad.

EMLÉKEK MARADNAK A

SÁNDORFALVIAKBAN 2020-RÓL

Senki számára sem volt felhőtlenül boldog a 2020-as év,
így igaz ez a sándorfalviakra is. Szerencsére ez egy olyan
település, amely a vészterhes időkben is megállja a helyét
és ezt annak is köszönhetjük, hogy olyan emberek élnek
nálunk, akik mindig a közösség érdekeit tekintik előre valónak – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva
polgármestere, annak kapcsán, hogy milyen volt az idei év.
Habár a koronavírus a 2019-es fertőtlenítés mellett, és szigorúbb
év novemberében ütötte fel a fejét, ügyfélfogadási rendszerrel, de
de valódi hatását 2020-ban kezd- ugyanúgy végzik munkájukat,
ték el érezni az emberek. Sándor- mint korábban.
falván is azokat az intézkedéseket
Ezek mellett nem csupán a
foganatosította a polgármester, hétköznapi munka folyt tovább.
amelyeket a kormány elrendelt. Pályázatos sikereket is tudhat
Így már az első hullámban be- magának az önkormányzat ebzártak a kulturális intézményeik ben az időszakban is. TOP-os
és a város vendéglátó egységei, pályázatnak köszönhetően elilletve náluk is érvénybe lépett kezdődött a Sándorfalvi piactér
az idősávos vásárlás.
fejlesztése és bővítése.
„Én úg y láttam, hog y az em„Épül az új piaccsarnokunk,
berek jól alkalmazkodtak eh- így a városközpontban található
hez a különleges helyzethez. A területet nem csupán felújítják,
túlélő ösztön mindig felülkere- hanem egy négy üzlethelyiségből
kedik, ezért, amikor a lakosság álló épületet is felhúzunk, vaérzi, hogy az ő biztonságuk és lamint a régi gabonatárolóból
védelmük érdekében hozunk alakítjuk ki a piaccsarnokot. A
intézkedéseket, ha néha kicsit felújításnak köszönhetően az új
bosszankodva is, de elfogadják piactér egyszerre lesz szép és
az emberek.” – emlékezett vissza környezetbarát is. A helyi keresa polgármester az első hullám kedők és termelők így egy olyan
intézkedéseire.
piacon árulhatnak majd, ami
Azonban nem csak a vírusról városunk egyéb programjainak
szólt az idei év. Tény, hogy szá- is helyszínévé válhat – büszkélkemos különleges szabályt kellett dik Gajdosné Pataki Zsuzsanna
meghozni, és a vírus második
Egy sportpark létesítésére is
hulláma miatt ismét bezárták nyertek pályázatot a Nemzeti
a kulturális intézményeket, de Szabadidős- Egészség Sportpark
a város élete nem állt meg. Az Programban. Ebben úgynevezett
önkormányzati dolgozók - bár „D” típusú sportparkot fognak lémár maszkot viselve - többszöri tesíteni, ami minimum 150 négy-

zetméter alapterületű és legalább
15 eszközt helyeznek el rá. A Szegedet és Ópusztaszert összekötő
kerékpárút Sándorfalvát érintő
részének építése szintén folyamatos. Ennek a projektnek a várható
befejezése 2021 tavaszán várható.
„Azt hiszem idén igazán fontos
az, hogy szép emlékekkel zárjuk
ezt az évet. Ezért is támogatja
önkormányzatunk a Sándorfalvi
Városszépítő és Környezetvédő
Egyesület kezdeményezését, az
Adventi Ablakokat, amelyben
arra kértük a lakosságot, hogy
december elseje és 24-e között
eg y-eg y ablakban g y úljanak
ünnepi fények. Emellett persze
idén is feldíszítjük a várost, bár
a szokásos ünnepi rendezvényeink elmaradnak, a jó hangulatot
nem engedhetjük el.” – mesélt
Gajdosné a város karácsonyra
való készülődéséről.
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A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS MELLETT VOLT LEHETŐSÉG FEJLESZTENI IS DÓCON

Az idei esztendőt és annak feladatait Dócon is a koronavírus elleni küzdelem, a betegség okozta állapotok, illetve
a szükséges intézkedések határozták meg. Egy rövid
nyári időszaktól eltekintve a mindennapokat a vírussal
való hadakozás, a helyiek egészségének védelmezése
jellemezte leginkább.
Ennek okán számos olyan, előre nem látható helyzet teremtődött, amelyeket kezelni, és intézkedésekkel orvosolni kellett. Ezek
a feladatok nagy megterhelést
róttak a település önkormányzatára, amely példásan reagált,
jól viselte az új helyzetet, és meghozta a szükséges intézkedéseket.
Mind anyagi, mind humán erőforrást tekintve megnövekedett
feladatokkal, többlet költségekkel
találkoztak a hivatal munkatársai.
Jelenleg is küzdenek a vírus terjedésének lassításáért, ennek érdekében fertőtlenítik a köztereket és
bezárták a kormányrendeletben
megjelölt intézményeket.
A vírushelyzet miatt elmaradtak a főbb rendezvények, így nem
tartották meg a hagyományos
falunapot, több ünnepséget,
megemlékezést pedig el kellett
halasztani, vag y szűk körben

megtartani. Üde kivétel volt a
Bergendóc Szociális Szövetkezet
mára hagyománnyá váló júniusi
levendulaünnepe, melyre több
száz látogató érkezett Dócra.
A munka nem állt meg a településen a nehézségek ellenére,
folynak a beruházások, a pályázatok megvalósítása sem akadt
el, és az önkormányzati munka
is folyamatos. Tavasszal befejeződött a Magyar Falu Program
finanszírozásában a művelődési
ház felújítása, ahol az épület szigetelést kapott, fűtés- és villanyhálózat korszerűsítésen esett át. A
belső tereket kifestették, a padló
új burkolatot kapott.
Szintén a Magyar Falu Program
pályázatából újult meg az orvosi
rendelő. A több hónapos felújítás
alatt teljesen korszerűsítették az
épületet: ez érintette a villamossági- és a fűtésrendszert. Szigetelték

az épületet, a rendelő új meszelést és padlóborítást is kapott. A
beruházás nem igényelt önerőt,
a mintegy 15 millió forintos költséget teljes egészében pályázati
forrásból fedezték.
Nag y öröm, hog y hely i vállalkozói felajánlásból sikerült a
Rózsa utca járdáinak rekonstrukcióját elvégezni. Egy nagylelkű
felajánlás biztosította ugyanis a
szükséges alapanyagokat, míg a
munkavégzéshez szükséges szakembereket az önkormányzat adta.
Ezúton is szeretné Turda Gábor
polgármester köszönetét kifejezni
az adományért.
Több pályázatot is benyújtottak
az idei év során, amelyek közül
szerencsére több is pozitív elbírálásban részesült. A Magyar
Falu Program pályázata 2 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesítette azt a
pályázatukat, amelyet az óvoda
játszóterének felújítására nyújtottak be. A pályázat megvalósításában önkormányzat ismét
szövetségesre talált a Szeged-Csanádi Egyházmegyében, amely
tevékeny részt vállal a rekonstruk-

ció megvalósításában. A jövő év
elején megvalósuló fejlesztésben
az óvoda udvara modern, fejlesztő
játékokkal gazdagodik.
Szintén sikeresen pályáztak
a temető felújítására, az elnyert
6,5 millió forintos összegből
megújul a sírkert ravatalozója. A
beruházás tervezett befejezése
jövő nyárra várható. Tovább folytatódnak a szociális pályázatok is,
idén mintegy félmillió forintot
nyertek ugyanis a szociális tűzifa
pályázaton, amelyből település
43 köbméter lágy, lombos tűzifát
vásárol és oszt szét a szociálisan
rászorulók között. Ezek kiszállítása a remények szerint rövidesen
meg fog történni.
Az idén jött létre a Dóci Polgárőr Egyesület. A Lázár János
alpolgármester irány ításával
megalakult szervezet közel 20
fővel kezdheti meg működését,
amint az egyesület cégbírósági
bejegyzése megtörténik. E szervezet nagyban hozzájárulhat a
település biztonságosabbá, élhetőbbé tételéhez. Elindult a Dóc
Községért Egyesület berkein belül
a horgász tagozat működése is.

Idén már lehetőség volt az egyesületnél területi jegyek váltására,
a következő évtől pedig már teljes
jogú horgászegyesületként is működhet a szervezet.
A z elkövetkezendő időszak
valószínűleg nag yban fog hasonlítani arra, amilyet most
is átélünk, így a járvány elleni
védekezés fogja meghatározni
az önkormányzat jövő évi tevé-

kenységét is. A hivatalban azt
ígérik, igyekezni fognak minden
tőlük telhetőt megtenni a dóci
lakosság egészségének védelme
érdekében. Ug yanakkor ismételten igyekeznek minden olyan
pályázati lehetőséget megragadni,
amely a település megújulását, további fejlődését segíti. Ötletekkel,
tervekkel már rendelkeznek, és
várják a pályázati lehetőségeket.
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EZ AZ ESZTENDŐ AZ ÖSSZEFOGÁSRÓL SZÓLT: RANGSOROLTÁK A TENNIVALÓKAT:

EGYÜTT KÖNNYEBBEN GYŐZTÉK LE A NEHÉZSÉGEKET A JÁRVÁNY GAZDASÁGI HATÁSA
Nehéz éve tudhat maga mögött Magyarország legmélyebben
fekvő települése. A világjárvány, akárcsak a többi települést,
az 1800 lakosú Tiszaszigetet is laposan próbára tette idén,
de az itt élők szolidaritásból jelesre vizsgáztak. Az összefogás szimbólumaként kápolna épülhetett Térváron, de
élelmiszerrel és téli tüzelővel is segítették a rászorulókat.
– Számos olyan döntést kellett
meghoznia önkormányzatunknak, amelyekről korábban azt hittük, soha nem következhetnek be.
A járványveszély miatt átmenetileg be kellett zárni a bölcsődénket,
óvodánkat és iskolánkat, erre a
sorsra jutott a faluház, a konditerem és a polgármesteri hivatal
is. Az új, ismeretlen helyzet minden eddiginél nagyobb terhet rótt
mindannyiunkra. Különösképpen
igaz ez a család- és gyermekjóléti
szolgálatunk, a háziorvosi rendelőnk és védőnői szolgálatunk
munkatársaira, akik felelősségteljesen végzett munkájukkal
nagyban segítették a láthatatlan
kor elleni küzdelmet – mondta a
település polgármestere.
Ferenczi Ferenc büszke arra,
hogy a szigeti-térvári lakóközösség minden tagja jelesre vizsgázott összefogásból, segítségnyújtásból és szolidaritásból.
– Önkormányzatunk is igyekezett minden segítséget megadni a
településen élőknek, gondoskodni a rászorulókról. Átértékeltük
az idei költségvetés prioritásait,
hiszen csak a gépjármű adó elvonása kapcsán több millió forintos
bevételkieséssel szembesültünk,
és a védekezés költségei is kiadásokat generáltak, de a nehézségek
ellenére sikerült megőriznünk
működőképességünket. A veszélyhelyzet idején kiemelt szerephez jutott az, hogy szociális
vívmányaink megmaradhattak.

Így többek között az idén is
életben tudták tartani az ingyenes nyári gyermekétkeztetést,
megőrizték óvoda és iskolakezdési támogatást, szociális tűzifát és
élelmiszeradományt juttattak a
rászorulóknak, az ünnepre pedig
karácsonyi csomaggal is segíteni
tudták azokat, akiknek egyébként nem jutott volna ajándék
a fa alá.
– A gondok ellenére több folyamatban lévő fejlesztésünket
is sikerült befejezni. Díszburkolatot kapott a főterünkön az a
járdaszakasz, amely összeköti
az általános iskolát, a postát és
a plébániát, közel 30 ingatlan
előtt is megújult a járda, és elkezdődött a csapadékvíz elvezető
árokrendszer tisztítása is.
A z idei év legnag yobb eseménye, hog y a szigeti, térvári
és újszentiváni mesteremberek,
egyszerű kétkezi munkások és

önzetlen támogatók segítségének
köszönhetően megépülhetett a
térvári kápolna, melyet szeptember első vasárnapján avatottak föl.
A jövő évi költségvetést a védekezéssel összefüggésben meghozott kormányzati döntések nagymértékben befolyásolják, előre
láthatóan közel 10 millió forinttal
kevesebből gazdálkodhat majd
az önkormányzat.
– A megszorítások ellenére
legfontosabb célunk marad, az
itt élő közel 650 család szociális
támogatása, épp ezért a takarékos gazdálkodáson túl szükség
lesz az összefogásra és közös
teherviselésre.
Nyertes pályázatoknak köszönhetően azonban 2021-ben
több fejlesztés is meg valósulhat. Ilyen lehet a mini bölcsőde
bővítése, egy újabb járdaépítési
ütem, kerékpárút felújítás és
tanyagondnoki busz vásárlása.
A Szőregtől 4 kilométerre található Sziget lakópark területén
pedig megkezdődhetnek azok
a családi ház építések, amelyek
legnagyobb nyertesei a települést
lakhelyüknek választó kisgyermekes családok lesznek.

MÉG ÉVEKIG ÉREZHETŐ LESZ

Algyő gazdálkodásában sem volt még ilyen kiszámíthatatlan, bizonytalanságokkal teli év, mint az idei. A járvány és
az azt kísérő gazdasági nehézségek, kormányzati elvonások
között csak úgy sikerült egyensúlyozni, hogy rangsorolták
a feladatokat: mi az, amit muszáj elvégezni, és mi az, ami
halasztható?
– A járvány miatti védekezés
költségei nem voltak igazán számottevőek, de arra fel kell készülni, hogy a gazdasági hatásai még
hosszú évekig meghatározhatják
a település életét – mondta el Molnár Áron polgármester.
A z önkormányzat kötelező
feladatait igyekeznek továbbra
is minél jobb színvonalon ellátni, ám a korábban önként vállalt
feladatok egy részéről – többek
között néhány támogatási formáról – átmenetileg valószínűleg le
kell majd mondani.
– A polgármesteri hivatalnak,
az óvodának, a bölcsődének, a
könyvtárnak és a szociális ellátórendszernek működnie kell, de
szinte minden tervezett fejlesztést, beruházást már tavasszal
átmenetileg le kellett állítanunk,
csak ott folytatódtak a munkák,
ahol már megtörtént az első kapavágás.
A kényszerű rangsorolásnak
esett áldozatul átmenetileg a korábban kiemelten kezelt út- és járdaépítési program, a forráshiány
miatt kellett jegelni olyan korábbi
sikeres és fontos akciókat, mind a
babaprogram, vagy a lakástámogatás, az idén a fiatalok számára
terve vett ösztöndíj rendszer pedig egyelőre el sem indulhatott.
– Fontos szempont volt a rangsorolásnál, hogy a már megnyert

pályázati forrásokat ne veszítsük
el, azokhoz biztosítsuk az önrészt.
Ez szerencsére takarékos gazdálkodással sikerült is.
Elkészült, és október végén át
is adták azt a jégpályát, amelynek
első üteme döntően TAO-támogatásból valósulhatott meg. A
szegedi jégkorongklubbal közösen megvalósított beruházás
hamarosan öltözővel is bővülhet,
később pedig parkolókat is kialakítanak a területen. A fejlesztés
összesen 515 millió forintba kerül
majd.
Végéhez közeledik a település másik kiemelt beruházása
is, a Borbála fürdő új, 33 méteres hideg vizes medencéje. Az
úszásoktatást is segítő fejlesztést
600 milliós TAO-támogatásból és
280 millió forintos saját erőből
valósulhat meg.
– Jövőre kiemelt feladatként kezeljük a bölcsődeépítést, amelyre
750 millió forintot nyertünk pályázaton, ehhez kell 150 milliós
önerőt biztosítanunk. Az építkezés nyáron indulhat el leghamarabb és 2022 szeptemberére
szeretnék befejezni.
Algyőn is szinte lehetetlen stabil pénzügyi tervez készíteni a
jövő esztendőre: a költségvetést
döntően befolyásolja, mi lesz a
helyi iparűzési adó sorsa. Ha végül két évre mégis befagyasztják,

gyakorlatilag megáll az élet a településen.
– Algyő idei költségvetése valamivel több, mint 3 milliárd forint,
ebből 1,2 milliárd folyik be iparűzési adóból, alig százmillióval
kevesebb, mint a tervezett. Ez
az adónem, hála a sikeres algyői
cégeknek, vállalkozóknak évek
óta dinamikusan nőtt. Ha ez kiesik a költségvetésből, nem tudni
például, hogy az önkormányzati
cégeknél dolgozó több mint 300
embernek miből tudunk majd
bért fizetni. Ráadásul a szolidaritási adónkat is megemelik
jövőre 100 millió forinttal, az
csak csekély vigasz, hogy 2021ben kaphatunk először általános
működési támogatást, ami 130
millióval kompenzálja a jóval nagyobb bevételkiesést. Nagyon
óvatosan tervezünk, de ha a saját
forrásainkat teljesen elvonják,
gyakorlatilag bezárhatjuk a települést – mondta Molnár Áron.
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KÜBEKHÁZÁN A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE IS BÍZNAK A JÖVŐ SIKEREIBEN

Nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket is a kormány azzal, hogy a járványra való hivatkozással, tavasszal elvonta az
önkormányzatok gépjárműadó-bevételét. Semmi gazdasági
indokoltsága ennek nem volt, pusztán politikai szándékot
fedezhetünk fel az intézkedésekben – állítja Molnár Róbert,
Kübekháza polgármestere az idei évet értékelve.
A cél az, hogy térdre kényszerítsék azokat az önkormányzatokat,
településeket, ahol nem hajoltak
meg a pártállami propaganda
előtt – mondja Molnár Róbert,
majd hozzáteszi: Jövőre kerülnek
majd beláthatatlan helyzetbe az
önkormányzatok az iparűzési adó
elmaradása és a kormány gondatlansága folytán.
Tizennyolc éve vagyok polgármester, és tragédiaként éltem meg
mindig a szakmaiság félretolását.
Ma minden észérvet, racionalitást
felülír a politikai szándék - vallja
a polgármester. A kormány nem
foglalkozik a településekkel, pedig az önkormányzatoktól függ az

emberek helybeli életminősége.
Normális jogállamban a kormányzati hatalomnak elemi célja, hogy
prosperáljon a vidék, fejlődjenek
az önkormányzatok, mert az jó az
országnak is - érvel Molnár Róbert.
Látható, hogy nálunk sem az
emberekre (egészségüg y, szociális szféra, társadalombiztosítás, oktatás, kultúra), sem az
önkormányzatokra nincs pénz,
miközben értelmetlen, holdudvarközeli vállalkozások támogatására
milliárdok folynak el. Nem tudok
szenvtelenül elmenni az ország
moráljának romlása és a mérgező
a társadalmi légkör láttán - értékeli a helyzetet Kübekháza első

Napi fertőtlenítéseket végzünk
embere, majd hozzáteszi: Nekünk,
a
mai
napig is, két alkalommal
gondolkodó polgármestereknek,
önkormányzatoknak ezt a hibás melegködös, porlasztásos fertőtfelfogást kell valahogy ellensú- lenítést alkalmaztunk a falu teljes
lyozni a jövőben is azzal, hogy területén - sorolja a védelmi intézami hiányzik a kormányból és kedéseket Molnár Róbert. Jó volt
látni, hogy nagy bajban megindul
országból.
A COVID meghiúsította ugyan az emberi szív. Két helybéli és egy
Kübekházán körülbelül harminc szegedi hölgy 1500 maszkot varrt
program megrendezését, de azért tavasszal a kübekieknek, amikor
tudtak pár kellemes program még pult alól sem lehetett azokapcsán örömöt szerezni lakó- kat beszerezni. Közadakozásból
iknak és az itteni gyerekeknek. pedig 1 millió forint gyűlt össze
A héthetes gyerektábort például az önkormányzat vírus elleni vémeg tudták tartani uniós pályá- dekezésére.
Bölcsődeépítési projektben
zatból, és még egy családi parkot
is átadtak. Folyamatosan szépí- vagyunk, az előkészítés nagyon
tették és karbantartották közte- elhúzódik, de remélhetőleg jövőre
rületeiket, elhanyagolt részeket nekiláthatunk az építkezésnek
tettek elfogadhatóvá, a temető- – mesél a jövő terveiről a polgárben helyreállítási munkálatokat mester. Az energiahatékonyságot
végeztek, 3 millió forintból orvosi célzó program keretében újabb
eszközöket szereztek be, miköz- épületeket, a rekreációs központot
ben még inkább odafigyeltek a és hamarosan az egészségügyi és
szociális centrumot kapcsolhatják
település lakóira.
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rá a napelemes rendszerre. A ciklus végére nagyon szeretnék, ha
minden középületük esetében a
napelem megtermelné az elektromos áramot és biztosítaná azok
klimatizálását.
A mikor szembesültek a v írushelyzettel, létrehozták a „Segélyvonal Kübekházát”, nonstop
hívható segítő szolgálatot, amelyet
falunk lakói hívatnak ügyes-bajos
dolgaik intézésében. Ilyenek az
időpontkérés, a receptek felíratása

és a bevásárlás. A legfontosabb
feladatunk most, hogy óvjuk, védjük lakóink életét – hangsúlyozza
a település vezetője. Ha túléljük
ezt az időszakot, tudunk még sok
mindent csinálni, tennivaló is lesz
bőven, és remélhetőleg lesz majd
kedvünk és lehetőségünk szórakozni is. Most az élet védelme a
fontos, és az, hogy elérhető közelben legyünk, hogy segíthessünk
bajba jutott embertársainkon –
vallja Molnár Róbert.
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