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Herczeg József polgármester

ALGYŐ

Kedves Olvasó!
Algyő polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy
köszönthetem Önt és röviden bemutathatom településünket. A Tisza-parti, honfoglalás kora óta lakott nagyközség folyamatosan fejlődve alakította ki falusias, barátságos környezetét. Szegedtől való leválását követően
dinamikusan fejlődött, az itt lakók faluházat, tájházat,
szabadidőközpontot, fürdőt, új iskolát és alkotóházat
építettek. Barátságos légkörben, nagy szeretettel várják
az Algyőre látogató vendégeket, akik megkóstolhatják
a helyi ételkülönlegességeket, pihenhetnek a Borbála fürdőben és számos kulturális szabadidős program
közül választhatnak. Mára elmondható, hogy Algyőt a
történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedéséből fakadó
adottságai, gazdasági lehetőségei predesztinálják saját
sorsának és fejlődésének önálló alakítására. Fejlődése
szervesen kapcsolódik a kistérség, a térség, a régió és az
ország fejlődéséhez is, mely köszönhető a LEADER munkaközösséggel való együttműködésnek.
Algyő területe: 70,3 km2, ebből belterület: 2,6 km2, Algyő
kedvező geoföldrajzi elhelyezkedését a két nagyvárostól
mért kis távolsága (Szeged 10 km-re, Hódmezővásárhely
pedig 15 km-re található), az M5-ös autópálya közelsége,
a területén áthaladó 47-es országos főútvonal és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal, valamint a Tisza adja. Egy
közúti és egy vasúti híd biztosítja az átjutást a Tiszán.
A KSH rendelkezésre álló statisztikái alapján, 2010-ben
Algyő állandó lakosságszáma 5324 fő, lakónépessége
pedig 5206 fő volt. Ezzel Szeged és Sándorfalva után a
harmadik legnépesebb település a kistérségben, a lakónépesség 3, az állandó népesség 2%-ával.
Szeretettel ajánlom településünket mindazoknak, akik
falusias légkörben, ám a XXI. század színvonalának megfelelő szolgáltatásokkal szeretnének pihenni, kikapcsolódni és feltöltődni Nálunk! Algyő mindenkit vár!
Herczeg József
polgármester

Rendezvények_
2013. március 15.
Nemzeti ünnep, koszorúzás
2013. április 26. (péntek) – 27. (szombat )
Algyői Falunapok
2013. május 26. (vasárnap)
Algyői Gyermeknap, Hősök Napja, Repülősnap
2013. július 27. (szombat) – 28. (vasárnap)
Anna-napi búcsú
2013. augusztus 10. (szombat) – 11. (vasárnap)
Algyői Lovasnapok
2013. augusztus 20. (kedd)
Állami ünnep, kenyérszentelés
2013. október 1. (kedd)
Algyő Napja
2013. október 23. (szerda)
Nemzeti ünnep, koszorúzás

Szálláshely
és étkezési lehetőség_
Algyői Szabadidőközpont
6750 Algyő, Téglás u. 151. Tel.: 62-267-426

Vendéglátóhelyek_
Algyői Halászcsárda
6750 Algyő, Vásárhelyi u. 53. Tel.: 62-267-020
Gyros Büfé
6750 Algyő, Szőlő u. 20. Tel.: 70/263-6032
Szamóca Fagyizó
6750 Algyő, Szamóca u. 25. Tel.: 20/533-9533
Waldorf 2000 Bt.
6701 Szeged, Pf: 1326.
Tel.: 62/424-488

közösségi
LEADER fejlesztések_
Algyő Nagyközség Önkormányzat
Célterület:
Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése
Projekt címe:
homlokzati nyílászáró csere és külső-belső festés
Támogatási összeg: 1.294.989 Ft
Az Algyői Községi Könyvtár 1961-ben
költözött jelenlegi helyére. Az épületet
anyagi források hiányában a könyvtár beköltözése óta nem újították fel, csupán az
évenként esedékes kötelező karbantartási munkák kerültek elvégzésre. A LEADER
projektnek köszönhetően az épület utcai
homlokzatán lévő régi, megvetemedett
fa nyílászárókat cserélték korszerű, hőszigeteltfa nyílászárókra, ezt követően pedig
az épület külső homlokzata kapott időtálló festést és azon helyiségek, ahol ablakcsere történt, a faljavítást követően teljes
festést kaptak.

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Célterület: A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése céljából
sportlétesítmények kialakítása, meglévők fejlesztése
Projekt címe: Borbála Fürdőben tusoló
és szabadtéri tornapálya kialakítása
Támogatási összeg: 1.453.598 Ft
Az algyői Borbála Fürdő udvarán 2009ben épült meg a strandröplabda pálya,
amely a fürdővendégek körében nagy
népszerűségnek örvend. A sportolási lehetőségeket, ezáltal a Fürdő szoláltatásait
bővítve a LEADER projekt keretében egy
szabadtéri tornapálya került kialakításra. A sportolási lehetőségek mellett egy
duplakabinos sportöltöző is kihelyezésre
került. Az öltöző mellett, valamint a fürdő
udvari kijárata közelében 2-2-db zuhanyzó került kiépítésre.

Elérhetőségek_
Algyő Nagyközség Önkormányzat és
Polgármesteri Hivatal
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Telefon: (62) 517-517 Fax: (62) 517-516
E-mail: ph@algyo.hu
Web: www.algyo.hu
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
6750 Algyő, Búvár u. 5.
Telefon: (62) 517-172 Fax: (62) 517-173
E-mail: faluhaz@algyoktv.net
Web: www.algyofaluhaz.hu

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
6750 Algyő, Sport u. 5.
tel/fax: (62) 517-192
e-mail: algyoisk@freemail.hu
Web: www.algyoiskola.hu
Szivárvány Óvoda
6750 Algyő, Kastélykert utca 17.
Telefon: (62) 517-194
fax: (62) 517-195
e-mail: szivarvanyovi@algyo.hu
Web: www.algyoiovi.hu

Tanács Gábor polgármester

BORDÁNY
Kedves Látogató!

Bordány Csongrád megyében, Szegedtől 21 kilométerre, a Szegedet Kiskunhalassal összekötő út mentén alakult ki. Területén már a XVIII. század utolsó negyedében
gazdálkodtak. Az 1850-es évek elején egy dorozsmai
család (Dudás István és felesége Czékus Franciska) fél
hold földet ajánlott föl templomépítésre és piactérnek.
Ezen a darab földön épült fel a kápolna, amely körül
hamarosan kialakult a település magja. A Szent István
tiszteletére felszentelt kápolna helyére 1907-1910 között templomot építettek. A templomszentelést követően a Dudáskápolna tanyaközpontot Kistemplomtanyának nevezték el. 1950-ben Kistemplomtanya önálló
közigazgatású községgé vált, és legnagyobb dűlőjéről
Bordány-nak nevezték el. Nemzetközi hírnevet ad a
településnek, hogy Dienes István régész 1955-ben itt
tárta fel a híres „bordányi honfoglaló magyar asszony
lószerszám-garnitúráját”, ami a leggazdagabb ilyen
tárgyú lelet. A községben, és a hozzá szorosan kapcsolódó tanyavilágban ma több mint 3200 ember él. A lakosság megélhetésének fő forrása a mezőgazdaság. A
felhalmozott tapasztalatoknak, a termelési kultúrának
és a helyi homokvilági klímának köszönhetően olyan
jellegzetes ízvilágú zöldség- és gyümölcsféléket termesztenek, amelyek országosan is ismertek, keresettek.
A bordányiak hiszik, hogy a legfinomabb őszibarack
ezen a földön terem. Bordány mellett halad el az Alföldi kék túra útvonala, a falu környékén remek vadászati
lehetőség adódik. Főbb látnivalók: az 1909-ben épült
római katolikus templom, a Bánvölgyi László által készített egész alakos Szent István szobor, a Zászlótartó, a II.
világháborús emlékmű és a Sárkányölő Szent Györgyöt
ábrázoló ivókút.
Legyen a vendégünk Ön is!
Tanács Gábor
polgármester

Rendezvények_
2013. március 23. szombat
Bordányi Kultúra Napja
IKSZT rendezvényterem
2013. 05.19-20. vasárnap-hétfő
XXI. Bordányi Falunapok
IKSZT és parkja
2013. augusztus 20. kedd
Szent István napi ünnepség
Szent István tér
2013. augusztus 25. vasárnap
Búcsú
Szent István Király Templom
2013. szeptember 14. szombat
Helyi Ízek Fesztiválja
IKSZT parkja
2013. szeptember 21. szombat
Szüreti mulatság
IKSZT és parkja
2013. december 1. vasárnap
Adventi Karácsonyi Hétvégék
vasárnaponként 16 órától
Piactér

Szálláshelyek_
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely
6795 Bordány, Kossuth utca 58.
telefon: (30) 629 7670,
e-mail: vadgesztenyehostel@gmail.com

Vendéglátóhely_
Önkormányzati Étterem
Tel.: 62/288-042
Nyitva tartás minden nap: 11-21 óráig
Web: http://www.vadgesztenye.hu/

Elérhetőségek_
Bordány Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
6795 Bordány, Felszabadulás utca 44.
Telefon: (62) 588-510
Telefax: (62) 588-520
E-mail: bordany@bordany.hu
Web: www.bordany.hu
Faluház/ Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
6795 Bordány, Park tér 1.
Tel.: (62) 588-516
e-mail: faluhaz@bordany.hu,
konyvtar@bordany.hu
Web: www.bordany.hu

Bordányi Ifjúsági Információs Pont
(BIIP)
6795 Bordány, Park tér 1.
Tel.: (62) 588-131
e-mail: biip@bordanynet.hu
Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
6795 Bordány, Dózsa György tér 1.
E-mail: simonne@freemail.hu
Telefon/fax: (62) 588-070
Vezető: Simon Zoltánné
Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.
Tel.: (62) 588-075
Intézményvezető: Lázárné Borbola Márta

közösségi
LEADER fejlesztések_
Egérház Alapítvány
Jogcím: Turisztikai tevékenységek ösztönzése
Projekt címe: Ifjúsági, közösségi szálláshely felújítása, bővítése
Támogatási összeg: 43 217 709 Ft
A támogatás mértéke a beruházás összes
elszámolható nettó kiadásának 100%-a.
A fejlesztés célja a turizmus, a falusi turizmus meghonosítása a településen, amely
a hozzá kapcsolódó szolgáltató ipar megerősödését, új munkahelyek létrejöttét
generálhatja. Bordányban a Kossuth utcai Vadgesztenye Étterem tetőterében
egy 30 férőhelyes „B” kategóriájú ifjúsági
szálláshely került kialakításra, mely 7 szobával, raktárral, közösségi térrel és személyzeti WC-vel rendelkezik. A szobák 4-5
férőhelyesek saját fürdőszobával, WC-vel
kialakítva. Az épület akadálymentesítése
is megtörtént, lépcsőn feljáró berendezéssel.
Az Egérház Alapítvány 2010. októberétől
működteti a Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshelyet, amely 7db, fürdőszobás, 4-5 személyes szobával várja a településre utazó vendégeket. A szálláshely
összesen 30 férőhelyes. Kiválóan alkalmas
osztálykirándulások, ifjúsági képzések,
találkozók, kisebb konferenciák lebonyolítására, de kedvező árai miatt a Csongrád
megyébe, Szegedre, Mórahalomra utazó
családok számára is ideális.
A vendégeket ingyenes számítógép és
internet használat, ingyenes wi-fi hozzá-

férés várja. Az ár tartalmazza az ágynemű
és törölköző költségét, és a reggelit.
Vadgesztenye Ifjúsági Közösségi Szálláshely
6795 Bordány, Kossuth utca 58.
telefon: (30) 629 7670,
e-mail: vadgesztenyehostel@gmail.com
Bordány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Jogcím: Falumegújítás és fejlesztés
Projekt címe: Szent István téri közpark
és környékének fejlesztése
Támogatási összeg: 23 065 832 Ft
A fejlesztés célja a település társadalmi és
gazdasági életének élénkítése. Bordány
központjában álló terület egységes díszburkolatot kapott, amely kibővült a tér és
a templom közötti közterület felújításával
és a sétány kialakításával.
Római Katolikus Plébánia Bordány Egyházközség
Jogcím: Vidéki örökség megőrzése
Projekt címe: A templom főoltárának
felújítása
Támogatási összeg: 5 187 293 Ft
A támogatás mértéke a beruházás összes
elszámolható nettó kiadásának 100%-a
A fejlesztés célja a helyi védettség alatt
álló templom főoltárának eredeti állapotra való visszaállítása, állapotának megóvása, a helyi örökség megőrzése

Király László polgármester

DESZK

Deszk község polgármestereként örömmel köszöntöm Önt!
500 évnél is nagyobb múltra visszatekintő településünk
Csongrád megyében, a Maros folyótól délre, Szegedtől
mindössze 3 kilométerre fekszik, jelenleg csaknem 3700
lakója van. Az egykor csak szerbek lakta település népességének már csak mintegy 3-4 százaléka szerb nemzetiségű.
Az utóbbi húsz év alatt sokat gazdagodott községünk.
Szennyvízberuházás, aszfaltos utcák, kerékpárút, nemzetközi méretű sportcsarnok, felújított általános iskola, új szerb oktatási és hitéleti központ, modern óvoda,
szabadidő park, faluház könyvtárral, művelődési házzal,
valamint az új egészségház - mind-mind közös büszkeségeink.
Deszk neve a volt Gerliczy kastélyban működő Szakkórház miatt vált ismertté, azonban a szerb kultúra egyik fellegvárát is jelenti. E mellett hat magyar néptánccsoport,
népdalénekes fiatalok, népdalkör, amatőr színjátszók,
további tizenhárom kulturális csoport és társadalmi szervezet a megyénk egyik legkiemelkedőbb kulturális életét felmutató községgé emelik Deszket.
Minden év szeptember elején, a falunapokon Ukrajnából, Erdélyből, Szerbiából, Németországból, Franciaországból és Belgiumból érkező testvér-települési
polgármesterek mérik össze főzőtudományukat a hazai
településvezetőkkel a nemzetközi főzőversenyen, ami
kétezer látogatót vonz.
A közel háromszáz vállalkozás erős gazdasági potenciát,
Szeged közelsége pedig vonzó perspektívát jelent a kitelepülő fiatal családoknak.
Szeretjük ezt a községet, ilyennek, amilyenné közösen
formáltuk – tele élettel, eseményekkel és kedvességgel, amit csak idelátogatva ízlelhet meg az utazó. Nem
vagyunk turisztikai célpont, de tudjuk, ha ellátogat hozzánk, Deszk beköltözik az Ön szívébe is!
Remélem, sorainkat olvasva kedvet kap arra, hogy egyszer bekopogjon hozzánk!
Király László
polgármester

Rendezvények_
Január 7. hétfő 19 óra
Szerb karácsonyi ünnepség
Január 22. kedd 18 óra
Magyar Kultúra Napja

Április 12. péntek 14 óra
Deszki Maros Menti Fesztivál
Színjátszás kategória

Január 29. kedd 15 óra
Újszülöttek köszöntése
Február 8-9-10.
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat
Február 15. péntek 17 óra
Ezt tanultuk! I. rész
A Faluház művészeti csoportjainak bemutatkozása
Február 22. péntek 17 óra
Ezt tanultuk! II. rész
A Faluház művészeti csoportjainak bemutatkozása
Március 8. péntek 14 óra
Deszki Maros Menti Fesztivál
Vers- és prózamondás kategória
Március 14. csütörtök 18 óra
Ünnepi műsor
Március 22. péntek 14 óra
Deszki Maros Menti Fesztivál
Szólóhangszer, népdal, kamarazene kategória

Április 26. péntek 14 óra
Deszki Maros Menti Fesztivál
Néptánc, egyéb tánc kategória
Április 27. szombat 9 órától
Majális a Szabadidő Parkban
Szeptember 6-8.
péntek-szombat-vasárnap
Deszki Falunapok, Polgármesterek
Nemzetközi Főzőversenye
Szeptember 14. szombat 9 órától
Ajvár Fesztivál
Október 26. szombat 15 óra
Dalos találkozó
December 7. szombat 15 óra
Falumikulás
December 20. péntek 17 óra
Falukarácsony
A változtatás jogát fenntartjuk!

Szálláshelyek_
Deszki Település-üzemeltetési
Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra u. 2.
Tel: 62/271-852
E-mail: deszkikft@deszk.hu
Fecskefészek vendégház
6772 Deszk, Zója u. 53.
Telefon: +36 20 922-6610
www.fecskefeszekvendeghaz.hu
E-mail: info@fecskefeszekvendeghaz.hu

Falusi szállásadók:
Tóth Pálné
6772 Deszk, Táncsics u. 26.
Karainé Ördög Nóra
6772 Deszk, Csalogány u. 8.
Tel: 0620/548-6120
Szunyog Jánosné
6772 Deszk, Rákóczi u. 27.
Tel: 62/271-866

Éttermek, cukrászdák_
Jóbarát Csárda
6772 Deszk, Kossuth u. 55.
Tel.: (62) 271-684, (62) 637-519 vagy (30) 96-888-55
E-mail: jobaratcsarda@gmail.com
www.jobaratcsarda.com
Bástya étterem
6772 Deszk Alkotmány u. 52
E-mail: hat.bastya@vipmail.hu
Vörös-Szekfű Cukrászda és Étterem
Cím: 6772 Deszk, Alkotmány utca 75 .
http://www.voroscukraszat.hu
Tel./Fax: 62/271-567
Club 43 Pizzéria
6772 Deszk, Alkotmány u. 13.
Tel: +36 70 529 50 84
E-mail: info@club43.hu
www.club43.hu

közösségi
LEADER fejlesztések_
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
„Gyűjtsünk szelektíven!”
A támogatás összege: 2.007.999,-Ft
A projekt megvalósítása: 2010.08.022011.07.31.
Közös marketingstratégia kidolgozása
A támogatás összege: 3.064.500,-Ft
A projekt megvalósítása: 2011.03.30Helyi termékek forgalmazásához illő
terméktér kialakítása
A támogatás összege: 4.320.000,-Ft
A projekt megvalósítása: 2012.05.08.-

Deszki Sport Club
A lakosság szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése céljából sportlétesítmények kialakítása
A támogatás összege: 1.188.062,-Ft
A porjekt megvalósítása: 2011.
Deszki Falunkért Egyesület
A meglévő települési újságok, televíziók és rádiók fejlesztése
A támogatás összege: 298.800,-Ft
A projekt megvalósulása: 2010.09.24.2012.09.24.

Deszk Község Önkormányzata
Deszki Sportcentrum felújítása
A támogatás összege: 5.347.868,-Ft
A projekt megvalósítása: 2012.05.22.-

Elérhetőségek_
Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: (62) 571-580
E-mail: titkarsag@deszk.hu
www.deszk.hu
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
/FALUHÁZ/
6772 Deszk, Tempfli tér 8.
Tel/fax: (62) 571-599
e-mail: faluhaz@deszk.hu
www.deszkifaluhaz.hu

Deszki Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft
6772 Deszk, Móra u. 2.
Telefon: (62) 271-852
E-mail: deszkikft@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra u. 2.
Telefon: (62) 271-220
e-mail: zoltanfy@anet.hu
www.zoltanfy.hu
SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő
Óvoda
6772 Deszk, Móra u. 2.
Telefon: (62) 271-311
E-mail: ovideszk@t-online.hu

Tóth Margit polgármester

DÓC

Tisztelt Olvasók!
Megtisztelő számomra, hogy e kiadványban szerepel Dóc,
az pedig külön öröm számomra, hogy az én tisztem röviden bemutatni az általam imádott települést.
Dóc község a Szegedi Kistérség legkisebb települése.
Zsáktelepülés, néhány kilométerre a Tiszától, erdővel
körülvéve terül el 4870 hektáron. A községben kevés a
nagyobb létszámú vállalatok száma, ez az átmenő forgalom hiányára és a szigorú természetvédelmi szabályokra
vezethető vissza. A településen működő nagyobb cégek
elsősorban a helybeli lakosok foglalkoztatását tarják szem
előtt.
A település külterületi lakosainak nagy része mezőgazdasági őstermelésből él.
A községünkben lakó emberek igen vendégszerető emberek. Mindig szívesen fogadják a hozzánk érkezőket. A
Tisza közelsége jó kirándulási lehetőséget biztosít.
A község területének nagy része a Kiskunsági Nemzeti
Park részeként a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet része, kiterjedt élővilág lelhető fel ezen a környéken. A védett területen közel 400 ha legelő található. Ezek fontos pihenő
és találkozó helyei a vonuló madaraknak, ősszel viszont
október elejétől november közepéig több tízezer daru és
vadliba pihenő helye. A község a Tájvédelmi Körzet szépségeire alapozva valósította meg a 2010-es év során a
Dóc-Tisza túraútvonalon pihenőhelyek kialakítása pályázatát, melynek keretében a falu legöregebb épületétől a
Tiszáig húzódó útvonalon szemlélhető meg a tájvédelmi
körzet szépsége. A község belterületén, a Rózsa Ferenc u.
1-13. útszakasz alatt szarmata sírok helyezkednek el. A település legrégebbi épülete a Nyilvános Községi Könyvtár
épülete, melyet az Önkormányzat rendeletében helyi védettségű épületté minősített.
Öröm számomra, hogy a településünkön működik óvoda,
iskola, könyvtár. Háziorvosi ellátás biztosított, a fogorvosi
ellátás megoldott. Három élelmiszer bolt biztosítja a külés belterületi lakosok kiszolgálását.
Ha ideje engedi, látogasson el hozzánk, nem fog csalódni.
Tóth Margit
polgármester

Rendezvények_
Június hó:
falunap
Augusztus-Szeptember hó:
szántóverseny
December hó:
falukarácsony

közösségi
LEADER fejlesztések_
Közcélú játszótér:
az önkormányzat sok éves tartozását teljesítette a község kiskorú lakossága felé
egy uniós szabványoknak megfelelő játszótér kialakításával.
A fejlesztés a 2010-es év folyamán valósult meg.

Dóc- Tisza túraútvonalon pihenőhelyek kialakítása:
a község legöregebb épületének udvaráról indulva vezet útvonal a Tisza mellett
elhelyezett pihenőhelyig. A település turisztikai életének beindítása volt a célja a
fejlesztés megvalósításával.

Elérhetőségek_
Polgármesteri Hivatal
6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
Telefon: (62) 270-231
Fax: (62) 270-231
E-mail: doconk@tiszaportal.hu
Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
6766 Dóc, Alkotmány u. 19.
Telefon: (62) 270-151
Email: dociskola@citromail.hu
Honlap: www.dociskola.eoldal.hu
Igazgató: Huszka Zoltánné
Óvodapedagógus: Gubis Lászlóné

Dóc Nyilvános Községi Könyvtár
6766 Dóc, Rózsa Ferenc u. 4.
Telefon: (62) 270-187
E-mail: docikonyvtar@gmail.com
Könyvtáros: Balog Renáta

Kispéter Géza polgármester

DOMASZÉK
Mindenkit köszönt Domaszék!
Tisztelt Látogató!
Településünk a megyeszékhelytől, Szegedtől mindös�sze 12 km-re fekszik. Az újonnan átadott M5-ös autópálya-szakaszról közvetlen lehajtóval rendelkezik. A legfiatalabb a környező falvak között (1952-ben önállósult),
s egyben a legdinamikusabban fejlődő is. A ’80-as évek
óta számottevő a Szegedről való kiköltözés. Domaszék
lélekszáma ma már megközelíti a 4500 főt.
Községünk gazdasága fejlett mezőgazdaságára épül:
szőlő -, gyümölcs-, és zöldségtermesztés jellemzi, kiváló
adottságokkal rendelkezik a sárgarépa és gyökérzöldség
termesztéséhez.
Két, építészetileg jelentős templommal büszkélkedhetünk. Az egyik az 1938-ban épült Zöldfás, a másik a
modern vonalú belterületi Szent Kereszt templom. A
központban található a nemzetközi szabványméretű
sportcsarnok és a Millennium évében átadott Teleház,
mely informatikai és irodai szolgáltatásokkal várja az
ügyfeleket.
A község borospincéi várják a tájjellegű homoki borokat
megkóstolni szándékozókat, a domaszéki asszonyok pedig hagyományos fonott kaláccsal és lepénnyel várják az
érdeklődőket. A horgászás és lovaglás szerelmeseinek
kitűnő kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a magán
kézben levő horgásztó és lovardák. A sportolástól kimerült vándor a község éttermeinek valamelyikében ízelítőt kaphat a helyi specialitásokból, valamint részt vehet
a községben hagyományosan megrendezésre kerülő
programokon is: júliusban a Falunapon, szeptemberben
a Búcsún, novemberben a Böllérnap és Katalin Bál eseményein.
Domaszék lakossága és vezetése nevében szeretettel hívom és várom!
Legyen a vendégünk!
Kispéter Géza polgármester

Rendezvények_
Március 15-i ünnepség
Babatalálkozó
1999 óta kerül megrendezésre a
babatalálkozó, ahol az előző évben
született gyermekeket és szüleiket
köszönti Domaszék község polgármestere.
Kihívás napja
1999 óta kerül megrendezésre a Kihívás napja sportrendezvény.
Equest Sport Lovasnap
2006-ban rendezték meg először a
Domaszéki Lovasnapot. A rendezvény alatt
díjugrató verseny
bonyolódik és közben látható lovastorna, western-, csikós és
fogatbemutatók is.
Falunap-Répafesztivál-Sörfesztivál-Megyejáró néptáncfesztivál
(július 3. hétvégéje)
a három napos rendezvénysorozat
1998 óta kerül megrendezésre. Az
összes korosztály részére kínálunk
érdekes és változatos programokat,
amit táncfesztivállal és gasztronómiai
különlegességekkel fűszerezünk.
Zöldfás templomi búcsú
(augusztus 20.)
Nyársirató
A Domaszéki Ifjúsági Önkormányzat
által megszervezett egész délutános
és estés program.

Fogathajtó verseny, domaszéki borok fesztiválja
2007 óta kerül
megrendezésre a
rendezvény, mely
egyre nagyobb sikert arat az érdeklődők számára. A
legjobb homokháti borok kóstolásával egybekötött bórbemutatóval
találkozhatnak az érdeklődők. Közben fogathajtó verseny bonyolódik.
Szent Kereszt templomi búcsú
(Mária napkor szeptemberben)
Kulturális örökség napja
Idősek napja
Október 23-i ünnepség
Megemlékezés a II. világháborúban elhunyt hősi halottak emlékére
Böllérnap és Katalin-bál
1998 óta kerül megrendezésre a böllérnap és Katalin napi bál. A rendezvény a böllércsapatok és a pecsenyesütők versenyével kezdődik. Az este
folyamán, a Katalin bálon igazi disznótoros ételek kerülnek felszolgálásra, amit jó hangulat és zene fűszerez.
A mikulás házhoz megy
Adventi forgatag
Falukarácsony

Szálláshelyek_
ABC Panzió - Domaszék
Telefonszám: (62) 584-480
Fax szám: (62) 584-480
Kapcsolattartó személy:
Németh Magdolna
Cím: 6781 Domaszék, Deák F. u. 28.
http://www.magyarvendeglatas.hu/szallas/1070/domaszek/abc-panzio

Lila Akác Vendégház
Cím: 6781Domaszék,Tanya 519.
Email: volford.i@freemail.hu
Web: www.szallas.net/lilaakac

Aranyeső Vendégház
Telefon:
+36 30 555-7776
+36 30 619-7908
E-mail: aranyeso2006@freemail.hu
Cím: 6781 Domaszék, Bojárhalmi u. 59.

Kado Tanya
6781 Domaszék, Tanya 1031
Szállás típusa: magánház
Telefon: +36-30 230-4006
Fax: (62) 550-147
e-mail: kadoszallas@freemail.hu

Vendéglátóhelyek_
Rózsakert Vendéglő
http://www.csiszarmesterszakacs.hu/m-index.htm
Cím: 6781 Domaszék, Deák F. u. 36.
Tel.: (62) 284-584, (62) 284-484, (62) 433-009
E-mail: rozsakert@invitel.hu
Presszó Vendéglő
6781 Domaszék, Köztársaság u. 5.
Étel rendelés:
Ínyenc pizzéria
http://inyencpizzeria.5mp.eu/web.php?a=inyencpizzeria
Tel.:
06-70/6390-886
06-20/5795-429

Nagyi kifőzde
Elérhetőségek:
Telefonszám: 20/9383-700
E-mail cím: info@nagyikifozde.hu
Cím: Domaszék, Dózsa György u. 22.
http://www.nagyikifozde.hu

közösségi
LEADER fejlesztések_
Levendula szüret
2011. július 22-én pénteken egy interaktív
levendula-bemutatót láthattak az érdeklődők a Szabadság téren, ahol volt levendulaültetés. A szüret rejtelmeiről hallhattak előadást és megismerhették az igazi
komposztáló használatát, jelentőségét.
A pályázat az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
keretein belül valósult meg „Domaszéki
levendula szüret” címmel.

Vasúti mozdony beszerzés, múzeum
felújítás
Domaszéken lévő Vasúti múzeum felújítása, illetve vasúti kocsi beszerzése.
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének keretein belül valósul meg
„Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése”
címmel. A projekt befejezése ez év végére
várható.

Elérhetőségek_
Domaszék Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Tel.: (62) 284-011,
Fax: (62) 284-187,
E-mail: domaszek@t-online.hu
www. domaszek.hu
Domaszék-Röszke ÁMK Bálint Sándor
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
6781 Domaszék, Petőfi utca 2-4.
Tel -Fax : (62) 284-043
Mobil: +36 70/330-4898
E-mail: domaszeksuli@t-online.hu
www.domaszeksuli.hu

Domaszék- Röszke ÁMK
Kincskereső Napköziotthonos Óvoda
6781 Domaszék, Ady Endre utca 14.
Tel.: (62) 284-065
+36 70/ 953- 2641
E-mail: domaovi@t-online.hu
info@kincskeresoovoda.com
www.kincskeresoovoda.com
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézménye
Családsegítő-Gyermekjóléti-Védőnői
Szolgálat Bölcsödéje
6781 Domaszék, Ady Endre utca 14.
Tel.: +36 70/ 3765-140
E-mail: orsolyagodo@yahoo.com
Domaszék-Röszke ÁMK Könyvtára
6781 Domaszék, Dózsa Gy. u. 39.
Tel.: +36 70/4663-792
E-mail: konyvtar.domaszek@t-online.hu
Könyvtáros: Engi Józsefné

Dr. Molnár Róbert

KÜBEKHÁZA
Kedves Olvasó!
Tisztelettel köszöntöm Önt! Dr. Molnár Róbert vagyok,
1998 és 2002 között voltam képviselője és jegyzője a
Magyar Országgyűlésnek, jelenleg harmadik ciklusomat
töltöm szülőfalum polgármestereként.
Kübekháza (Kübeckhausen) 169 éves, 1574 fős település Szegedtől 18 km-re, a szerbiai, a román és a magyar
határ találkozási pontjánál. Kübekháza alapítását 1843.
ősszén határozta el a Bécsi Udvari Kincstár. Kübekháza
névadója Karl Friedrich Freiherr Kübeck von Kübau báró,
a Bécsi Udvari Kamara elnöke, a közigazgatás különböző
ágaiban alapos szakértelemmel rendelkező kiváló hivatalnok.
Kübekházán a mezőgazdaság a gazdaság meghatározó
eleme. A mezőgazdasági foglalkoztatás jelentős csökkenése miatt ugyan nőtt a gazdálkodók, őstermelők száma, azonban a rendszerváltozást követően sokan munkanélkülivé váltak. Kübekháza közigazgatási területén a
mezőgazdasági és kevés ipari vállalkozásokon kívül az
Önkormányzat közhasznú és a közcélú foglalkoztatása is
segít a tartós munkanélküliek munkához jutásában.
Kübekházán az aktív korú (18-60 éves) lakosság száma
1039 fő. A működő vállalkozások száma hetven körüli. A
nagyobb helyi munkáltatók: COOP Szeged Zrt, a Hotel
Abigél, a Tisza-Maros Szög Agrár Zrt, a Szirovicza-major
és az Önkormányzat.
A település egészségügyi ellátásának színvonalában az
Önkormányzat 2006 szeptemberére komoly előrehaladást ért el. 26 millió forintból átépítette a korábbi védőnői szolgálat céljára használt épületet, az így létesült
Egészségügyi Centrumban a háziorvosnak, a fogorvosnak, a gyermekorvosnak, a védőnői szolgálatnak és a
gyógyszertárnak került kialakításra hely.
Remélem, szeretett községünk elnyerte tetszését, és hamarosan vendégül láthatjuk önt!
						
						
Tisztelettel : Dr. Molnár Róbert

Rendezvények_
február 13- 17.
Farsang hete, jelmezbál
Százszorszép Óvoda
Reménysugár Iskola
március 15.
Március 15-i ünnepség
Petőfi tér

június 16.
Ballagó ünnepség
Reménysugár Iskola
június 21.
Tanévzáró
Templom

április 22.
Föld Napja
Falu területe

július 28.
Operettfalu – Kübekháza
– a Magyar Operett ünnepe
Petőfi tér

április 30.
Tábortűz
Nagypálya

augusztus 20.
Búcsú
Petőfi tér

május 1.
Majális
Nagypálya

augusztus 31.
Iskola, óvoda évnyitó
Iskola, óvoda

Május 6.
Anyák napi ünnepség
Templom

október 23.
1956-os emlékünnepség
Petőfi tér

Kihívás Napja
május 23.
Petőfi tér, iskola, óvoda

október 13.
Idősek Világnapja
Hársfa-vendéglő

Falunap,
Hármas-határ határnyitás,
(Románia-Szerbia-Magyarország)
május 26.
Petőfi tér
május 26-27.
Hármas-határkő

november 17.
Jótékonysági bál
Hársfa-vendéglő (SZMK)

Ballagó ünnepség
június 9.
Százszorszép Óvoda

december 5-6.
Mikulásjárás
Falu területén
december 21.
Mindenki Karácsonya
Petőfi tér

Szállás és vendéglátás_
Abigél Panzió és Étterem
6755 Kübekháza, Fő utca 86.
Telefon: (+3630)/978-18-24
E-mail: titkarsag@abigelpanzio.hu

Kübeck Club &Café
A falusi hangulatot árasztó, nyaranta teraszával késő estig üzemelő kávézó igényes
teret biztosít a kulturált kikapcsolódást,
beszélgetést, sörözést igénylőknek.

Elérhetőségek_
Polgármesteri Hivatal
Cím: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
Telefon: 62/254-514
Fax: 62/254-571
Juhász Kálmán Könyvtár
6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.

Reménysugár Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Cím: 6755 Kübekháza, Petőfi tér 44-45.
Telefon: 62/254-636
Mellékek: igazgató: 19;
Iskolatitkár: 21; Óvoda: 24
E-mail: iskola(@)remenysugar.eu
E-mail: ovoda(@)remenysugar.eu

közösségi
LEADER fejlesztések_
Polgárőr iroda kialakítása
A polgármesteri hivatalban kialakított
irodát 1 millió forintos uniós pályázati
forrásból és önkormányzati támogatással
hozták létre. A helyiségben új elektromos
hálózatot és álmennyezeti rendszert építettek ki és új bútorokat helyeztek el. Az
irodát telefonnal, internettel, tévével és
légkondicionálással szerelték fel. Dr. Molnár Róbert polgármester pedig a helyi
rendőri feladatok elvégzését azzal is segíti, hogy Gyuris Tamás körzeti megbízottnak az önkormányzat ajándékaként egy
laptopot adományozott.
Pajtagaléria
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával és civilek összefogásával hangulatosan berendezett 50
m2-es pajtagalériát építettek. Az egyedi
kiállítótér a település múltját tárja elénk.
A múzeumot senki sem őrzi, szabadon
megtekinthető.
A falon a település történetét bemutató
vászonra nyomtatott képek vannak, amit
a helyiek adtak össze. A felajánlások bőségesek voltak, nehéz volt a választás, hogy
kinek a képei kerülnek ki. Az épület egyik
sarkában pedig klasszikus parasztkonyhát rendeztek be, savanyúságokkal, régi
bútorokkal. Az elmúlt száztíz évet bemutató tárlat a “Beszél a múlt” címet kapta.
Civil Szolgáltató Központ
A főtértől pár méterre lévő épület egykor
elhagyott sufni, raktár volt. Uniós forrásból és önkormányzati önerőből, valamint
a Kübekházáért Közalapítvány segítségével azonban télre idilli közösségi térré
válik. Az új civil szolgáltató központ azért
kapta a Mézeskalácsház nevet, mert va-

lóban olyan lesz, mint a mesebeli ház,
amelyre rábukkannak egy tisztás közepén
– mondta Molnár Róbert polgármester. –
Olyan hely, ami pótolja a mai világ legnagyobb hiányosságát: azt, hogy nincsenek
közösségeink. A Mézeskalácsházban lesz
internet, mozi – vagyis a modern világ két
fontos kelléke – ugyanakkor kandallós
fűtés gondoskodik majd a harmóniáról,
a régi világ megidézéséről. Szerveznek
majd ide előadásokat és klubfoglalkozásokat.
Az épület a régi sufni újrahasznosításával
készül, csak a nyílászárók és a könnyűszerkezetes hozzáépítés kerül pluszköltségbe.
Így a 60 négyzetméteres házat 5 millió
forintból fel tudják építeni. A parkosított,
szalonnasütővel is ellátott kertet és a Mézeskalácsházat karácsony előtt vehetik
birtokba a kübekháziak.
Főtér közvilágításának felújítása
Új közvilágítást kapott Kübekháza főtere.
A régi világítótestek helyett kovácsoltvas
kandeláberek világítják meg a falu központját. Minden második automatikusan
lekapcsol 11 óra után. Tervezik a főtér teljes rekonstrukcióját is – kerti tóval, pavilonnal és tószínpaddal.
Négy éve kezdték megtervezni Kübekháza főtere megújításának projektjét. Az
első ütem megvalósult: ma átadják az új
közvilágítást. 50 millió forintból építették
át az elektromos rendszert és tették szebbé a falu szívét jelentő teret.

Borbásné Márki Márta polgármester

RÖSZKE

Kedves Olvasó!
Tisztelettel köszöntöm Önt a Tisza gyálai holtága és a
déli határszél által közrefogott, a fűszerpaprika termelés
évszázados múltra visszatekintő termőkörzetében, Röszkén.
Nekem az otthonom.
Olyan hely, ahol kézzelfogható közelségben érezhetjük
az előttünk járó nemzedékek jelenlétét, de megújuló településünk a régi és új nemzedékek közös alkotása.
Községünk 1950-ben kapott önálló rangot, tehát fiatal
település, mely 3600 ha-on terül el, lakóinak száma 2007
évben 4302 fő. A hozzánk betérő vándor, turista vagy átutazó gyönyörködhet a Klebelsberg stílusú művelődési
házban, az első és második világháborús emlékműben,
a római katolikus templom épületében, és a mai napig
még fellelhető napsugaras oromzatú házakban. A községet határoló Holt-Tisza megannyi természeti szépséggel
és gazdag halállománnyal várja a vendégeket.
Az itt élők megélhetését elsősorban a mezőgazdaság és
a hozzá kapcsolódó élelmiszer-feldolgozó ipar biztosítja, illetve a nagyváros, Szeged közelsége. Röszkén található az Unilever Kft. röszkei gyáregysége, amely a híres
KNORR termékek gyártója. A röszkei emberek világéletükben szorgalmas, dolgos emberek voltak.
Régen a falvak és a kistelepülések bezárkóztak, ezzel
védték, de ugyanakkor gyengítették is magukat. Röszke
nyitni szeretne, hiszen az elkészült határátkelő, a most
már egészen az országhatárig húzódó autópálya kapcsán egyre több átutazó és turista fordul meg településünkön. Ezért is szeretnénk, hogy minél többet lássanak
a számunkra annyira kedves községből, igyekszünk azt
minden erőnkkel fejleszteni, szépíteni. Persze sok még a
tennivaló, de az itt élő közösség garancia arra, hogy terveink, vágyaink megvalósulhassanak.
Röszke szeretettel vár mindenkit, aki nyugodt, kulturált
menedéket, otthont, és e célok eléréséért fáradozó kis
közösséget keres, amiért maga is tenni kész.
Borbásné Márki Márta polgármester

Rendezvények_
2013. május 1.
Majális
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Községi Könyvtár parkja
2013. május 17-18.
A röszkei templom centenáriumi ünnepe
Helyszín: Római katolikus templom
és Páduai Szent Antal Plébánia
2013. június 8-16.
Páduai Szent Antal Plébániaprogram
és Egyházi Kulturális Hét
Helyszín: Római katolikus templom
és Páduai Szent Antal Plébánia
2013. június 16.
Búcsú
Helyszín: Búcsú-tér (Hunyadi utca)
2013. július 13.
II. Röszkei Halas Napok
Helyszín: József Attila u. 20. és Gyálai Holt-Tisza partja
2013. augusztus 3-4.
XXIII. Röszkei Falunapok
és XIX. Nemzetközi Töltött Káposzta-főző Verseny
Helyszín: Benkóczy Béla Sporttelep
2013. november 11-15.
Klebelsberg-hét
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Községi Könyvtár díszterme
2013. december 13.
Jótékonysági koncert
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Községi Könyvtár díszterme
2013. december 21.
Falukarácsony
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház
és Községi Könyvtár parkja

Szálláshelyek_
Forró Fogadó
6758 Röszke, I. körzet 4.
Tel./Fax: + 36 62 273 245
e-mail: info@forrofogado.hu
http://www.forrofogado.hu/
Dobó Tanya
6758 Röszke, III. körzet 313.
Tel.: 30/86-82-920
e-mail: drzsuzsa@hotmail.com
http://www.dobotanya.roszkenet.hu

LAK-TANYA Vendégház
6758 Röszke, IV. körzet 420.
http://www.lak-tanya-roszke.hupont.hu/
Elérhetőségek:
e-mail: raczjozsefj@freemail.hu
Telefon: 30/228-42-24, 30/6-270-719,
62/273-023

Vendéglátóhelyek_
Cukrászda – Röszke, József A. u. 1.
Paprika Vendéglő – Röszke, Felszabadulás u. 81.
VIVA Söröző és Pizzéria – Röszke, Felszabadulás u. 163.
Premier Söröző – Röszke, Felszabadulás u. 186.
VECSI Kocsma – Röszke, Dózsa Gy. u. 58.
Forró Fogadó – Röszke, I. körzet 4.
Széll Vendéglő – Röszke, I. körzet 14.

Élelmiszer üzletek_
Coop Maxi Áruház – Röszke, Felszabadulás u. 96.
Krajcáros Csemege – Röszke, Felszabadulás u. 122.
Kenyér és Zöldségbolt – Röszke, József A. u.2/a
MINI ABC – Röszke, Felszabadulás u. 67.
Kiskosár – Röszke, Rákóczi u. 46.

Egyéb szolgáltatók_
Áfra Virágbolt: Röszke, Felszabadulás u. 132.
Totó-lottó értékesítés: Röszke, Felszabadulás u. 104.
Kakas Tüzép: Röszke, Felszabadulás u. 47.
Papír, Írószer, Virág üzlet: Röszke, Felszabadulás u. 78/a
MACSEK állateledel: Röszke, Felszabadulás u. 86.
FONTANA Credit Takarékszövetkezet:
6758 Röszke, Felszabadulás u. 82.
Röszkei Kábeltévé Kft.: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.

közösségi
LEADER fejlesztések_
Pályázó: Röszkei Sportkör
Célterület: A lakosság szabadidő hasznos
eltöltésének elősegítése céljából sportlétesítmények kialakítása, meglévőek fejlesztése, sporteszközök beszerzése
Projekt címe: Eszközbeszerzés a Röszkei
Sportkör részére
Támogatási összeg: 1.335.775 Ft

Pályázó: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Célterület: Környezetvédelmi akciókkal a
lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése
Projekt címe: Mit tegyek én, röszkei lakos,
a környezetemért?
Támogatási összeg: 1.758.745 Ft

Pályázó: Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület
Célterület: Civil szolgáltató központok infrastrukturális fejlesztésének elősegítése
Projekt címe: Civil központ fejlesztése
Röszkén
Támogatási összeg: 3.652.040 Ft

Pályázó: Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
Célterület: Környezetvédelmi akciókkal a
lakosság környezettudatos magatartásának ösztönzése
Projekt címe: Környezettudatos programok Röszkén
Támogatási összeg: 520.304 Ft

Pályázó: Röszkei Polgárőr Egyesület
Célterület: Polgárőr szervezetek működését biztosító helységeinek kialakítása
Projekt címe: Röszkei Polgárőr Egyesület
eszközbeszerzése
Támogatási összeg: 1.081.680 Ft

Pályázó: Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Közhasznú Egyesület
Célterület: Rendezvény
Projekt címe: „Színház az egész világ” –
Drámatábor Röszkén
Támogatási összeg: 2.239.620 Ft

Elérhetőségek_
Röszke Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Cím: 6758 Röszke Felszabadulás u. 84.
Telefon: (62) 573-030
Fax: (62) 573-042
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár
Elérhetőség:
Cím: 6758 Röszke, Dózsa György u. 1.
Tel: (62) 573-780; 06-70/374-7310
E-mail: roszkekonyvtar@gmail.com

Domaszék-Röszke ÁMK Orbán Dénes
Általános Iskola Röszke
Cím: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 95.
Telefon: (62) 573-750
E-mail: iskola@roszkenet.hu
Weboldalak: www.roszkesuli.hu
és http://www.orbandenesiskola.hu/
Domaszék-Röszke ÁMK Százholdas
Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Cím: 6758 Röszke, Felszabadulás u. 77.
Telefon: (62) 573-790
E-mail: pagony@roszkenet.hu

Kakas Béla polgármester

SÁNDORFALVA
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt!
Szegedtől észak-nyugatra, Ópusztaszer és a megyeszékhely között félúton fekszik településünk. Büszkén viseljük alapítónk, Pallavicini Sándor őrgróf nevét, aki birtokának ezen szegletében az 1879-es szegedi nagy árvíz
után mindenüket elvesztőknek területet adományozott
művelésre, letelepedésre. Sokan éltek a lehetőséggel,
ideköltöztek, így jött létre szeretett Sándorfalvánk. Településünk szépen fejlődött az évtizedek során, Csongrád
Megye Tanácsa 1970. január elsejével nyilvánította nagyközséggé, 2005. július elsejei hatállyal pedig a köztársasági elnök városi rangot adott Sándorfalvának.
2006-tól egy új időszámítás kezdődött életünkben, hiszen ahogy a valódi várossá válás útján elindultunk,
számtalan kihívással, feladattal találkoztunk. Az új városvezetés elkészítette a Pallavicini Tervet, mely Sándorfalva
hosszú távú fejlődési irányát határozza meg.
Sándorfalván megvalósuló projektek mind azt szolgálják, hogy településünk 21. századi élhető, szerethető kisváros legyen. Ha a belterületről kifelé tekintünk, fontos
megemlíteni, hogy közigazgatási területünk több mint
50 %-a tájvédelmi körzet.
Bátran kijelenthetem, hogy Sándorfalva egy igazi befogadó város; a régóta itt élők, illetve a pár éve ideköltözők
igazi családias közösséget alkotnak. Ezért is fejlesztjük
városunkat: munkahelyeket teremtünk, hogy a családoknak biztos megélhetést biztosítani tudjuk, hogy valóban érezzék, fontosak nekünk biztonságuk és boldogulásuk egyaránt.
Remélem, hogy nem csak virtuálisan, hanem személyesen is ellátogat hozzánk!
Kakas Béla
polgármester

Rendezvények_
február 8-9-10.
Sándorfalvi Kulturális Napok
március 14.
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójáról
július 1-5.
Sándorfalvi Könnyűzenei Napok
július 5-6-7.
Sándorfalvi Városnapok
augusztus 16.
Szent István és az államalapítás ünnepe
szeptember 15.
Mária Napi Búcsú
október hó
Egészséghét
október 22.
Megemlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulójáról,
a Köztársaság napja
december 21.
Városi Karácsonyi Ünnepség

Szálláshelyek_
Fajka Panzió
Május 1 tér 1.
Molnár vendégház
Molnár Szabolcsné
Kis körút 9.

Platán Szállás
Vas Mária
Szabadság tér 3.
Csókási Mártonné
Kis körút 4.

Elérhetőségek_
Polgármesteri Hivatal
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Tel.: (62) 572-961
Fax.:(62) 572-976
E-mail: polghiv@sandorfalva.hu
Pallavicini Sándor Iskola
Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17.
Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091
SZKTT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE
PIPACS ÓVODA ÉPÜLETEI:
Kis körúti óvoda (óvodavezető)
6762 Sándorfalva, Kis krt. 1.
Tel: (62) 251-264
Iskola utcai óvoda
6762 Sándorfalva, Iskola utca 1.
Tel.: (62) 251-436
Rákóczi utcai óvoda
6762 Sándorfalva, Rákóczi u. 2.
Tel.: (62) 252-360
Kölcsey utcai óvoda
6762 Sándorfalva, Kölcsey u. 45.
Tel.: (62) 250-084
Bölcsőde
6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 20.
Nyitva: hétfő-péntek 6-17 óráig
Tel: (62) 251-253

Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
6762, Sándorfalva Alkotmány Körút 15-17.
Tel.: (62) 251-234
Fax: (62) 251-234
E-mail: stamisuli@gmail.com
Honlap: www.stamisuli.eoldal.hu
Budai Sándor Művelődési Ház
6762, Sándorfalva Ady Endre u. 7.
Nyitva tartása rendezvényekhez igazodik.
Tel: (62) 251-291; +36/20-777-1286
Petőfi Emlékkönyvtár
6762, Sándorfalva Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: (62) 572-010
Budai Sándor Emlékház és Tájház
6762, Sándorfalva, Kolozsvári u. 25.
Tel.: (62) 251-291
E-mail: sfalvakultura@gmail.com
Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
Nyitva tartás iskolai szünetek ideje alatt
Tel: (62) 251-291; +36/20-777-1284

közösségi
LEADER fejlesztések_
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év
végén nyújtotta be fejlesztési igényét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap,
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák, LEADER
támogatási kiírásra. A Kft. az üzemeltetésében álló Nádastó Szabadidő park fejlesztésére pályázatott.
A pályázat nyert, és az SFÜ Nonprofit Kft.
4.292.399,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés során a strand területén egy új
43m x 38 méteres multifunkciós sportpálya
épült, amely alkalmas strandfoci, kézilabda, röplabda és lábtenisz pályákká történő

kialakításra. A pályákhoz sporteszközök kerültek beszerzésre.
A sportpályán kívül kialakításra került egy
kültéri fitnesszpark is, ahol – elsősorban a
felnőttek – egy kellemes fürdőzés után megmozgathatják és építhetik izmaikat. A fitnesszpark részeként 8 db gépet szereztünk
be, melyek a következők: 1 db lépegető, 1 db
láblengető, 1 db fitness karika, 1 db két személyes felülőpad, 1 db nyereg, 1 db erőgép,
1 db nyújtó, 1 db gerinckarika.
Az új szolgáltatásoknak köszönhetően még
több kikapcsolódási lehetőséggel várja látogatóit a Nádastó Szabadidőpark.

„KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR A NÁDAS- TÓ SZABADIDŐ PARKBAN”
2012. JÚLIUS 9-13.
A Sándorfalvi Civil Szövetség sikeres Leader pályázatának köszönhetően az idén
is megrendezésre került a környezetvédelmi tábor. A táborra sokan jelentkeztek,
voltak régi és új arcok egyaránt. A környezet védelme érdekében a táborozók egy
része a kastély és a szabadidő park közötti
utat kerékpárral tette meg, ezzel óvta a
természetet.
A hét folyamán változatos programokkal
vártuk a gyerekeket.
A kézműves foglalkozásokon a gyerekekkel bőrből fontak karkötőt, újrahasznosítottuk a lebontott kötött fonalakat,
amelyből először pompon készült, az
ügyesebbek ezt továbbfejleszthették
struccá.
A héten a gyerekek megismerkedhettek
a természetfotózás alapjaival, mindenki
kipróbálhatta a fotózás örömeit, amely
alkalmával remek képek készültek. Amíg
a kiscsoportok témát kerestek képeikhez,

a többiek természethez, a vízhez kapcsolódó képeket rajzoltak.
Szerdán a program lovaskocsis városnézéssel kezdődött. A szülők erre a napra a
lovak részére hoztak sárgarépát, amellyel
a kocsikázás végén a gyerekek megetették a lovakat.
A gyerekek között rendeztünk csapat
ügyességi versenyt, amelyben az ügyességi versenyszámokon kívül megtanulhattak csákóból papírhajót hajtogatni és
megtudhatták, hogy őshonos madár-e a
guvat vagy a barázdabillegető. Előadást
hallgathattak Sándorfalva környezeti, természeti és társadalmi jellemzőiről; a környezetünket veszélyeztető tényezőkről és
a sándorfalvi és a nemzetközi hulladékgazdálkodásról általában.
A remek időnek köszönhetően a gyerekek sokat fürdöttek, a parton homokvárat, sellőt építettek.

Dr. Kormányos László polgármester

SZATYMAZ
Kedves Olvasó!
Szatymaz község valamennyi lakója nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntöm Önt, aki megtisztelt bennünket
községünk iránti érdeklődésével. Biztos vagyok abban,
hogy e kiadványt böngészve érdekes információk birtokába jut településünkről, és meggyőződik arról, hogy
érdemes ellátogatni Szatymazra.
A település Szegedtől 13 km-re helyezkedik el. Különleges, természet-földrajzilag két eltérő táj határán található. A két földrajzi egység határa a Szatymaz-Sándorfalva
vonal, melytől északra a Dorozsma-Majsai homokhát,
délre pedig a Tisza vonalához tartozó egykori ártér található, amelynek legmélyebb pontja a Fehér-tó környéke.
A település magasabb, homokos területén az erre a vidékre oly jellemző szőlő és a Szatymazt híressé tevő gyümölcskultúra – főleg őszibarack – foglal el hatalmas területeket, míg a Fehértó irányába a terület síkká válik. A táj
egyhangúságát a szatymazi-halom természetes magaslata (a település temetője), a kanyargós, már feltöltődött
Tisza-medrek és a Fehér-tó vize teszi változatossá. A területen különleges értéket képvisel a Fehér-tó partvidéke,
ahol megtalálhatók a homoki gyöpök, erdők, akácosok,
szikes rétek és mocsarak. A terület ma a Pusztaszeri Tájvédelmi körzet tagjaként élvez védelmet. Madárvilága
igen gazdag. A Korom szigeten – mely Közép-Európa
legnépesebb madárszigete – alakult ki az ország legnagyobb sirálytelepe, valamint Európa legnagyobb dankasirály telepe. A község temploma az 1900-as évek elején
épült Szent István tiszteletére. A körülötte lévő őshonos
fák között láthatók az I. és II. Világháborús Emlékművek.
Ezen a területen alakult ki a Népliget, mely szinte a mai
napig egyik központi része a településnek. A templom
mögött, a József Attila utcában a Gazdasági Népiskola
épülete látható, ma a Napköziotthonos óvoda működik
benne.
A mielőbbi találkozás reményében:				
			
Dr. Kormányos László
Polgármester

Rendezvények_
Január 21-25.
Kultúr7
(a magyar kultúra napja alkalmából szervezett kulturális programsorozat)
Március 8.
Nőnapi bál
Március 14.
Március 15-i ünnepség
Március 28.
Barackvirág Nap és pálinka verseny
Április 19-20.
Ahol az emlékezés kezdődik Nemzetközi Nóta-találkozó Dankó Pista halálának 110. évfordulója alkalmából
Május 1.
Nőegylettel közös szervezésben
Majális
Május 19.
Madarak-fák napja
Május 25.
Szomszédoló (Bordány, Szatymazon)
Május 31.
Gyereknap - alsó- és felső tagozat
Július 13-14
Őszibarack Fesztivál és Falunapok

Augusztus 20.
Búcsú
Szeptember 7. vagy 8.
VI. Szatymazi Repülőnap			
Szeptember 25.
Népmese napja
Október 5.
Egyházmegyei Családi Nap
Október 12.
Szüreti Bál
Október 19.
Futafalu- futóverseny
Október 25.
Tökfesztivál
November 9.
Szomszédoló
(Szatymaz, Bordányban)
December 1-8-15-22
Kultúrparki Advent
December 14.
Idősek Karácsonya

Szálláshelyek_
Família tanya vendégház
Szatymaz, I. körzet 51.
Kapcsolattartó: Németh Nándorné
Tel: 30/938-0989
Napfény EU Kft kemping
Szatymaz, IV. körzet 130.
Tel: 62/283-116

Tenisz Klub Panzió
Szatymaz, II. körzet 136.
Tel: 30/2440-415
Fagyöngy vendégház
Szatymaz, I. körzet 92.
Eiler Lajosné
Szatymaz, I. körzet 39.
Telefon: 06 62-431-234

Vendéglátóhelyek_
Kaktusz Pizzéria
Szatymaz, Jókai utca 60.
Rózsa Cukrászda
Szatymaz, Kossuth utca 73.
Tel:62/283-871
Lesz Vigasz Vendéglő
Szatymaz, Kossuth utca 34.
Tel:62/283-169

Oázis Söröző
Szatymaz, Hunyadi utca 9.
Tel:62/283-759
Faszamár
Szatymaz, Ady Endre utca 52.
Koccintó Ivó
Szatymaz, Ady Endre utca 20.

Elérhetőségek_
Polgármesteri Hivatal
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon: 62/583-560
Fax: 62/283-311
E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu

SZTEJKI Szatymazi Iskola
6763 Szatymaz, Petőfi u. 6.
Telefon: 62/283-149
Fax: 62/283-149
E-mail: iskolaszatymaz@invitel.hu

Dankó Pista Művelődési Ház
6763 Szatymaz,
Dózsa György utca 42.
Telefon: 62/583-520
Fax: 62/583-520
E-mail: muvhaz@szatymaz.hu

SZTEJKI Szatymazi Óvoda
6763 Szatymaz, József A. u. 3.
Telefon: 62/283-114
Fax: 62/283-114
E-mail: miovink@invitel.hu

Községi Könyvtár
6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.
Telefon: 62/583-520
Fax: 62/583-520
E-mail: konyvtar@szatymaz.hu

Szatymazi Bölcsőde
6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3.
Tel.: 62/283-020
Email: bolcsode@szatymaz.hu

közösségi
LEADER fejlesztések_
Szatymazi Hagyományőrző Nap
2012. szeptember 1-jén került megrendezésre. A program keretében a LEADER
Déli Napfény Közösség tagjai is részt vettek: hagyományőrző kórusaikkal, népi
mesterekkel, néptáncosokkal. A programon gólyalábas színház, népzenekar és
táncház, kézműves vásár, népi gyermekjátékok színesítették.
A programra nyert támogatás:
1,7 millió Ft

Civil Szolgáltató Központ fejlesztése
Szatymazon
(Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány pályázata)
A projekt során tetőfelújítás és eszközbeszerzés valósul meg. A projekt befejeztével a civil szervezetek birtokukba vehetik
a felújított épületrészt.
A projekt támogatási összege:
3,6 millió Ft

Jelenleg négy szatymazi LEADER projekt
van megvalósítás alatt:
Turisztikai Iroda kialakítása
(Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány pályázata)
A projekt egy régi patinás iskolaépületben valósul meg, melyből épület felújítási munkára és eszközbeszerzésre is sor
kerül.
A projekt támogatási összege:
3,2 millió Ft

Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése – Helytörténeti gyűjtemény kialakítása
(Szatymazi Nőegylet pályázata)
A turisztikai iroda helyiségében kerül kialakításra Szatymaz helytörténeti emlékeinek kiállítására.
A projekt során épület felújítás és eszközbeszerzésre kerül sor.
A projekt 4,2 millió Ft támogatásban részesül.
Információs táblák elhelyezése egységes arculat szerint
(Szatymaz községi önkormányzat pályázata)
A helyi lakosság és az ide látogatók tájékozódását segítendő információs és üdvözlő táblák kerülnek elhelyezésre egységes arculat szerint.
A támogatás összege: 4,1 millió Ft

Ferenczi Ferenc polgármester

TISZASZIGET
Kedves Olvasó!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt magam, településünk képviselőtestülete, valamint Tiszasziget község
lakói nevében.
Tiszasziget történetét meghatározza földrajzi helyzete. A
település a két nagy folyó a Tisza és Maros ártere között
keletkezett, egy szigetszerű árvízmentes területen.
A Község északnyugati legmagasabb részén, a „Szélmalom - dombnak” területén helyezkedett el az ősi kultúra
már részben elpusztított telepe.
Tiszasziget, -1955-ig korábbi neve Ószentiván, - a temesvári bánsághoz tartozó terület volt, melyre a Csanádi
tiszttartóság 1746-ban szerbeket telepített. A területet
1783-ban a Királyi Kamarától megvásárolta Szeged városa. Erre a szerbek átköltöztek a mai Újszentivánra. Ezt
követően a falut magyarok népesítették be.
A község területén, közvetlenül a szerb határ mentén
fekszik Térvár, a maga mintegy 70 lakosával. Elsőként ezt
a települést 1450-ben Therwarként említik. Az 1770-ben
Szegedről ide érkezett magyar dohánykertészek szinte
egyedi településformát hoztak létre ezen a részen.
A szépen bontakozó falut az 1816 évi hatalmas tiszai árvíz tette tönkre egyszer s mindenkorra. Az árvizeket csak
a magasabb partszakaszon települt Térvár élte túl.
Az 1846-os újra telepítéskor mértanilag kialakított szerkezetű községet hoztak létre. A központi téren 1913-ban
épült fel a templom. A többi középület Községháza, jegyzői-lak, paplak, iskola épület 1930-as évek második felében létesült, államsegélyből.
Ószentiván népességének 1880-tól kimutatott lassú, de
állandó emelkedése az 1930-as években megtörik; 1920ban 1379, -1930-ban 1479, -1941-ben 1473 lakosa volt,
mintegy 410 lakással. 1955-ben Ószentiván Község neve
Tiszaszigetre változott.
Tiszasziget polgárai az elmúlt időszakban építették,
szépítették, formálták e kis közösséget.
Reméljük, kedvet kap a község meglátogatásához, és élményekkel gazdagodva távozik tőlünk.
Ferenczi Ferenc polgármester

Rendezvények_
Március
„NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG” nőnapi
nyugdíjas bál
KI-MIT-TUD? – tehetségkutató verseny
Április
Egészséghét
Hagyományőrző húsvéti
mulatság
„Tour de Sziget” – kerékpáros túra Magyarország
legmélyebben
fekvő pontjának környezetében
„Tisza Sziget” – környezetvédelmi nap
Tisza-Maros Horgászverseny
Május
Szigeti Majális
programja:
Labdarúgás
Májusfa állítás
Kerékpártúra a mélypontra
Házi kedvenc szépségverseny
Süteménykészítő
verseny
Főzőverseny
Szigeti „Csárdás” Napok

Június
Szigeti búcsú
Július
Sziget Kupa
kispályás
labdarúgó torna
Alkotó tábor
Augusztus
Falunapok
Tiszaszigeti Lovasnap
Szeptember
Szüreti mulatság
„Mélypont találkozó”
– ifjúsági napok
Október
Határőrizeti napok
Horgászverseny
December
Adventi gyertyagyújtás
Falukarácsony

Szálláshelyek_
Árpád Vendégház
Cím: 6756 Tiszasziget, Aradi u. 1
Telefon: 06/62-254-455
0620/976-6826
„Aktívsziget”
Turisztikai Szolgáltatóház
Cím: 6756 Tiszasziget, Fűzfa u. 2.
Telefon: 30/275-5107
Szolgáltatások:
– Kölcsönzési lehetőségek: felnőtt és gyermek quadok, túra
kerékpárok, robogók, airsoft felszerelés, íjász felszerelés.
– Gyógynövény ismertetés és
bemutató
– Komplett szabadidős szolgáltatások szervezés

Vendéglátóhelyek_
Sziget Étterem
Cím: 6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 4.
Telefon: (62) 254-162
Fekete Söröző
Cím: 6756 Tiszasziget, Rákóczi u. 21.
Telefon: 0662/253-922
Kis-Sziget Söröző
Cím: 6756 Tiszasziget, Temesvári u. 21.

közösségi
LEADER fejlesztések_
CIVIL SZOLGÁLTATÓ HÁZ
A Tiszasziget Sport Egyesület sikeresen pályázott a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER keretén belül a Civil
szolgáltató Ház kialakítására.
Támogatási összeg: 3.898.175Ft

A Tiszasziget Községi Szabadidőpark terültén kialakított szolgáltató tér hétköznap és hétvégén is várja az érdeklődőket.
Szolgáltatásai közé tartozik internet használati lehetőség, pályázati tanácsadás, fórumok szervezése.

Elérhetőségek_
Polgármesteri Hivatal
6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
Tel.: 06-62/254-022 Fax: 06-62/254-166
E-mail: tiszasziget@vnet.hu

Szent Antal Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
Székhelye:
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 21.
Telephelye:
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 3.
Iskola igazgató: Süveg József
Óvodavezető: Babarczi Istvánné

Putnik Lázár polgármester

ÚJSZENTIVÁN
Tisztelt Látogatók!
Az újszentiváni lakosok nevében is tisztelettel köszöntöm Önöket!
Újszentiván 10 kilométerre található Szegedtől, közel
2000 lélekszámú, békés, csöndes, nyugodt falu. Az eltelt
néhány évben folyamatosan épült és szépült a település.
Kiépült a csatornarendszer, fejlődött a tömegközlekedés,
új templom, bölcsőde és Civil Ház épült. Elkészült az Újszentivánt Szegeddel összekötő kerékpárút, amely biztonságosabbá teszi a közlekedést. Elindult a bérlakások
építése is, amelynek köszönhetően fiatal családoknak
biztosíthatunk otthont.
A hozzánk hasonló településekhez mérten nálunk az elmúlt években emelkedett a lakosságszám, köszönhetően a fejlesztéseknek, amelyek miatt Újszentiván célpontja lett a Szegedről kiköltöző családoknak, akik mindent
megtalálhatnak nálunk.
Az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt a település turisztikai vonzereje is, köszönhetően a magas színvonalú
kulturális, hagyományőrző és gasztronómiai rendezvényeinknek. Egyre többen látogatnak hozzánk más településekről a falunapra, a rétesfesztiválra és a húsvéti
fiákeres locsolkodásra.
Kérem, amennyiben idejük engedi, látogassanak el hozzánk, győződjenek meg saját szemükkel településünk
értékeiről. Szívesen látunk mindenkit programjainkon,
rendezvényeinken is. Remélem, hamarosan köszönthetjük Önöket!
Putnik Lázár
polgármester

Rendezvények_
A településen folyamatosan különféle programok
várják a helyieket, illetve az ide látogató vendégeket.
A település turisztikai vonzereje az elmúlt években
folyamatosan növekedett, ami elsősorban a magas
színvonalú kulturális, hagyományőrző és gasztronómiai rendezvényeknek köszönhető. Egyre emelkedik az idelátogatók száma, akik a falunapra, a rétesfesztiválra, vagy a húsvéti fiákeres locsolkodásra
érkeznek.
2013. év tervezett programjai:
2013. május 1.
Majális
2013. június 29.
Falunap
2013. szeptember 28.
Idősek világnapja
2013. december 6.
Házhoz megy a mikulás

Szálláshelyek_
Ifjúsági szálláshely
A település fejlődésének eredményeképp
immár minden évben több olyan rendezvényt: fesztivált, tábort, találkozót is rendezünk, ahol a szállás biztosítása alapvető
követelmény. Éppen ezért volt szükség
egy szálláshely kialakítására, amelyet pályázati forrásból tudott az önkormányzat
megvalósítani.
A szálláshelyet a Damjanich utcai volt iskolaépületben alakították ki, 21 millió forintos pályázati forrás segítségével.
Az épület szobáinak elosztását lényegileg
nem változtatatták meg az építés

során, az elsődleges szempont az volt,
hogy minél több ágy kapjon helyet – a
vizesblokkokkal külön-külön ellátott szobákban, így ideális szálláshely jött létre a
késő tavasztól nyár végéig ütemezett táborok, erdei iskolai foglalkozások részére.
Az átalakítás eredményeképp az épület új
főbejáratot kapott a Damjanich utca felől,
a négy szobát pedig teljesen felújították.
A harmincas létszám lehetővé teszi, hogy
egy teljes osztály együtt maradhasson –
akár iskolai kirándulások esetén is.

közösségi
LEADER fejlesztések_
Újszentiván Általános Iskola
Gyermekeiért Közalapítvány
Táborokban szervezett programok
Napsugár nyári tábor
2.121.000,-Ft
Újszentiván Község Önkormányzat
Multikulturális és hagyományőrző
kezdeményezések
XVIII. Újszentiváni Falunapi
rendezvény
526.500,-Ft

Újszentiváni Hagyományőrzők Kör
Szellemi és tárgyi értékeink megőrzése
Közösségi célú fejlesztés
1.622.520,-Ft
Újszentiváni Polgárőr Egyesület
Polgárőr szervezetek működést biztosító
helységeinek kialakítása
URH kézi rádió beszerzése,
iroda festése
1.066.800,-Ft

Újszentiván Ált. Isk. Gyermekeiért Közalapítvány
Környezetvédelmi akciók
Élhetőbb környezetünk
- a mi felelősségünk
1.559.493,-Ft

Elérhetőségek_
Polgármesteri Hivatal
6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7.
Telefonszám: (62) 277- 021
Civil Ház
Telefon: 20/2607577
e-mail: civilhaz@ujszentivan.hu

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Közoktatási Intézménye
Újszentiváni Óvoda
6754 Újszentiván, Árpád u. 16
Tagintézmény vezető:
Hári Ferenc Lászlóné
Telefonszám: 20/772-3559
E- mail cím: ovoda@ujszentivan.hu
Szent Antal Katolikus
Általános Iskola és Óvoda
Székhelye:
6756 Tiszasziget, Május 1. u. 21.
Telephelye:
6754 Újszentiván, Kossuth u. 15.

Gyuris Zsolt polgármester

ZSOMBÓ
Kedves Látogató!

Zsombó község valamennyi lakója nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntöm Önt!
Kérem, ismerje meg településünk múltját, jelen helyzetét, értékeit. Zsombó Csongrád megye Duna-Tisza közi
homokhátságán terül el, Szeged központjától 16 km-re,
a kiskunmajsai út mellett, jelenleg közel 3500 fő lakja.
1949-ben az anyatelepülés, Kiskundorozsma határából
szervezték önálló községgé a mára virágzó zöldség-gyümölcs termesztéséről híres, a napfényben gazdag Homokháton fekvő Zsombót.
Zsombó a szomszédos Szatymaz községről elnevezett
híres őszibarack termőtáj része. A szőlő-gyümölcs kultúra központjai az úgynevezett mintagazdaságok voltak.
Minőséginek számított az itt szűrt fehér és siller bor. A
zöldségtermelés nagyban a II. világháború alatt indult be
a Szegedi Konzervgyár felvásárlási akciói nyomán.
Érdemes megnézni a volt Palotai tanító féle fatornácos
nyaralót, a szegedi Széchenyi tér fasorával egykorú platánok árnyékában. A Lápastó dűlőben csodálhatjuk meg
a katonai térképészeti pontként is nyilvántartott, „Király
Nyárfája” néven ismert hatalmas fehér nyárfát.
Áthalad a területen az Országos Kék Túra alföldi szakasza, mely Bordány felől éri el községünket. Zsombón áthaladva a Ménesjárás- és Bába dűlők tanyái, és gyümölcsösei közt érünk át Szatymazra s haladhatunk tovább a
Fehér-tó felé. A piros jelzés a zsombói Nagy Erdőt érinti.
Innen északkeleti irányban Szatymaz felé folytathatjuk
utunkat, délkelet felé pedig 12 km-es gyalogtúrával érhetjük el a környék kedvelt víziparadicsomát, Sziksósfürdőt, ahol a horgászok is kipróbálhatják szerencséjüket.
Gyuris Zsolt
polgármester

Rendezvények_
ZSOMBÓI FARSANG ÉS SZOMSZÉDOLÓ
Többéves hagyomány az általában február második szombatján megrendezett
esemény, mely délután maszkás felvonulással kezdődik. A jelmezesek a falu utcáin
végigviszik a telet jelképező bábut, majd a művelődési ház elé érkezve elégetik azt.
Közben a helybéliek által sütött fánkokat lehet kóstolgatni, forralt bort vagy teát kortyolgatva melegedni.
ZSOMBÓI KI-MIT-TUD?
Amatőr zsombói művészek bemutatkozási lehetősége hazai közönség és hozzáértő
zsűri előtt.
ZSOMBÓI HÉTPRÓBA
2003. óta rendezzük meg, évente hét alkalommal szombat délelőttönként, a zsombói Kós Károly Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával közösen ezt a szabadidősport rendezvényt. Célunk az volt, hogy megmozgassuk községünk és a környező
települések lakóit, egy kis erőpróbára bírjunk ifjakat és felnőtteket.
GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NAP
Évek óta megrendezzük ezt a programot május utolsó, vagy utolsó előtti szombatján
községünk fiataljainak szórakoztatására. Délután kb. egy órás gyermeknapi műsort
nézhetnek meg a gyerekek a nagyteremben. A művelődési ház udvarán különböző
kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, sport- és egyéb tréfás vetélkedők zajlanak.
ARATÓ ÜNNEP
Egy régi hagyományos zsombói rendezvényt indítottunk újra 2002-ben, az Aratóünnepet. Júniusban a Péter-Pál naphoz legközelebb eső szombaton délután kezdődnek
a programok, általában egy, erre az alkalomra rendezett kiállítás megnyitójával. Ezután az aratás helyszínére fogatokkal, énekszóval vonul ki az arató csapat és a nézősereg. Itt a hagyományos kézi aratás bemutatásával (kaszálás, marokszedés, keresztrakás, kaszakalapálás, stb.) emlékezünk elődeink nehéz munkájára.
KATALINI TÁNCHÁZ
1997 óta kerül megrendezésre novemberben a Katalin naphoz legközelebb eső
szombaton ez, a környező települések és helyi együttesek, énekesek részvételével
zajló találkozó.
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A karácsonyi készülődéshez nyújt segítséget a művelődési ház ezzel a december második szombatján zajló programmal. A gyerekeknek különleges élmény a felnőttekkel
közösen készített karácsonyfadísz, mézeskalács, sóliszt-gyurma figura, terménykép.
FALUKARÁCSONY
2000 óta szokás községünkben a művelődési ház előtt egy közös karácsonyfa állítása,
és feldíszítése. A közös díszítés után a művelődési ház csoportjai és a község különböző egyesületei adnak egy kis ünnepi műsort a nagyteremben. Betlehemes játék,
karácsonyi dalok, kis jelenetek, versek alkotják a műsor gerincét.

Szálláshelyek_
JEGENYÉS BIRTOK – szálláshely
Pihenjen, ünnepeljen, szórakozzon családjával, barátaival, munkatársaival paradicsomi környezetben, sok extrával, és
mindez barátságos áron, csoportoknak
további kedvezménnyel!
Tel.: +36-30-565-7275
E-mail:ecseki.erzsebet@gmail.com
klaudia.kelemen@gmx.de
www.jegenyesbirtok.hu

JÓBARÁT VENDÉGLŐ
Az étterem jelenlegi helyén már elég régóta üzemelt. A helyi önkormányzat, mivel nem volt megoldva a közétkeztetés
a községben, 2009-ben megvásárolta és
felújította az éttermet, amelyet jelenleg
Nagyapáti Károlyné vállalkozó üzemeltet,
közmegelégedésre. Kóstolja meg a szolid
áron kínált kiváló ételeket!

közösségi
LEADER fejlesztések_
Üdvözlőtáblák, virágládák kihelyezése
Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata
Projekt költségvetése: 562.353 Ft
Wesselényi iskola felújítása
Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata
Projektek költségvetése: 4.908.580 Ft
2010. évi Zsombói falunapi rendezvény támogatása
Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata
Projekt költségvetése: 2.660.000 Ft

EGY CSEPP EGÉSZSÉG
„Környezetvédelmi akciókkal a
lakosság környezettudatos
magatartásának ösztönzése”
Projekt költségvetése: 1.156.487 Ft
Szervező: Összefogás Zsombóért
Közhasznú Egyesület
Közreműködő szerv: Szent Imre Katolikus
Általános Iskola
Polgárőr szervezetek működését
biztosító helyiségek felújítása,
eszközbeszerzés
Projekt költségvetése: 1.087.169,Pályázó: Zsombói Polgárőr Egyesület
Zsombói Hírmondó fejlesztése
meglévő települési újság fejlesztése
Projekt költségvetése: 1.129.030 Ft
Pályázó: Zsombó Község Önkormányzata

Elérhetőségek_
Zsombó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Telefon: (62) 595-555 Fax: (62) 595-556
E-mail: polghiv@zsombo.hu
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
6792 Zsombó, Móra F. u. 8.
Telefonszámok
(62) 595-172 (titkárság),
(62) 595-173 (igazgatóság)
(20) 256-0848 (mobil),
Fax (62) 595-172
E-mail: titkarsag@szikai.hu
Web: http://szikai.hu/

Nefejelcs Katolikus Óvoda
6792 Zsombó, Mária tér 1-2.
Tel: 62/255-555, 20/9537525
zsovoda@zsombo.hu
József Attila Közösségi Ház és könyvtár
6792, Zsombó Alkotmány u. 1.
Tel: 62/595-560
E-mail: kultura@zsombo.hu,
konyvtar@zsombo.hu

A kiadvány információs tartalmáért felelős szervezet:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 6772 Deszk, Móra u. 2.
A támogatási konstrukció végrehajtásáért felelős
Irányító Hatóság: ÚMVP Irányító Hatósága,
www.umvp.eu

