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• Savat a polgármester kocsijára 

Deszk búcsúzik a gazdagságtól? 
• A felújítás marad el az SZBK-ban 

Kevesebb az MTA pénze 

Az elavult moziból még a nagy adóbevételek idején épült szép faluház... (Fotó: Schmidt Andrea) 

Még tava ly is az or-
szág legszerencsésebb 
fa lva i közé sorolták a 
Szeged melletti Deszket. 
Nem véletlenül: a Mol Rt. 
jóvoltából o lyan nagy 
iparűzési adóbevételhez 
jutott, aminek eredmé-
nyeként látványos beru-
házásokat valósíthattak 
meg a 3100 lakosú tele-
pülésen. Igen ám, de et-
től az évtől kezdve a z 
olajtársaság megváltoz-
tatta adózási rendjét, s 
Deszk így több, mint 200 
mill ió forinttól es ik el 
évente. Milyen jövő vár 
e z e k után D e s z k r e ? -
kérdeztük Simicz József 
polgármestert. 

Verőfényes tavaszi idő, 
gondozott park, ezernyi szín-
ben pompázó virágok fogad-
tak, amikor a minap elláto-
gattam Deszkre. Most már 
csak egy vidám polgármes-
ter, néhány, az új beruházá-
sokat reprezentáló adat hi-
ányzik ahhoz, hogy újfent le-
írhassuk: az irigyelt gazdag-
ságról elhíresült Szeged mel-
letti település változatlanul 
Csongrád megye legdinami-
kusabban fejlődő falvai közé 
tartozik - jutott eszembe, 
amikor beléptem a polgár-
mesteri hivatal kapuján. 

Fenyegetés után 
rongálás 

Nos, a falu első emberé-
vel, Simicz Józseffel talál-
kozván gyorsan kiderült: 
most aztán sok mindenről 
készülhet riport Deszken, 
csak éppen boldog polgár-
mesterről, és milliós építke-
zésekről nem. Annál inkább 
például egy autóról, amit 
eleddig ismeretlen tettes le-
öntött maró savval... 

• Csak nem azt akarja 
mondani, polgármester 
úr, hogy megint megtá-
madták a kocsiját? Hi-
szen tavaly már egyszer 
elpanaszolta, hogy mély 
barázdákat szántott a sav 
Mitsubisijébe? - kérdez-
tem kissé hitetlenkedve 
Simicz urat, hiszen az 
még durvuló világunkban 
sem számít megszokott 
akciónak, hogy savval lo-
csolgatják egy polgármes-
ter autóját. 
- Már pedig megtörtént. 

Pár nappal ezelőtt, egy 
szombat este az autóm a 
sportcsarnok előtt áll, ott érte 
a támadás. A sötétben nem 

vettem észre a sérüléseket, 
csak másnap döbbentem rá, 
hogy ismét szórakozik velem 
valaki. Most a nemrégiben 
vásárolt Suzukim esett áldo-
zatul, de olyannyira, hogy 
közel 200 ezer forintba ke-
rült a kijavítása. 

• Nem is sejti, ki volt a 
rongáló? 
- Fogalmam sincs, kinek 

állt útjába ez a szerencsétlen 
autó. De az tény, hogy ez a 
támadás nem mentes az előz-
ményektől. Ugyanis a savön-
tés előtti pénteken délután, 
miután elhangzott egy interjú 
velem a Magyar Rádió déli 
hírműsorában, fölhívott egy 
deszki asszony, s a férjével 
együtt megfenyegettek: hét-
főig el fognak intézni. A dü-
hüket pedig az váltotta ki, 
hogy Deszk polgármestere-
ként úgy nyilatkoztam: köz-
ségünkben a lakosság nagy-
többsége, a képviselő testület 
és a szerb önkormányzat 
képviselői egyaránt elítélik a 
Koszovóban folyó etnikai 
tisztogatást, és a NATO* 
bombázást is. Nem is mond-
hattam mást, hiszen a falunk 
hangulatán lemérhető a fe-
szültség, s mi igenis azt sze-
retnénk, hogy a fegyverek 
helyett a diplomácia lehető-
ségeivel élve mihamarabb 
rendeződjenek a viszonyok 
déli szomszédunknál. De 
úgy látszik van olyan, akinek 
más a véleménye. Én persze 
egy percig sem állftom, hogy 
a fenyegetőző (akinek neve 
előttem nem titok, de inkább 
nem említeném a rendőrségi 
vizsgálat befejezésig...) ron-
gálta meg az autómat. A 
pontos tények majdcsak ki-
derülnek a nyomozást köve-
tően - mondta Simicz József. 
De nem túl sok bizakodás 
csendült ki a hangjából, 
ugyanis még ma sem tudni, 
tavaly ki savazta le a kocsi-
ját. 

102 millió 
hiányzik 

Ám Simicz úr rosszkedve 
nem is igazán a fenyegető-
zésnek és a kocsirongálás-
nak köszönhető - derült ki 
pár perccel később. Sokkal 
inkább annak, hogy Deszk 
faluja egyik évről a másikra 
irigyelt gazdag községből 
forráshiányos település lett. 

- Amíg három éven ke-
resztül olyan sok pénz folyt 
be Deszk kasszájába, hogy 
nagy feltűnést keltő beruhá-
zásokat valósíthattunk meg. 

addig most annyit mondha-
tok: 102 millió forint hiány-
zik a falu biztonságos mű-
ködtetéséhez - panaszolta 
Simicz polgármester. - En-
nek oka pedig az, hogy a 
Mol Rt. megváltoztatta az 
iparűzési adójának felosztási 
rendszerét. Korábban mint-
egy 300 település részesült a 
Mol pénzekből, de az évtől 
már 850 város illetve falu 
pénztárát gazdagítja az olaj-
társaság. Mi tagadás, ez az 
új rend mindenképp igazsá-
gosabbnak mondható, de 
sajnos a váltást többek kö-
zött nekünk, deszkieknek 
kell megszenvednünk. Míg 
tavaly a Deszken befizetett 
220 millió forintos iparűzési 
adó több mint 90 százalékát, 
vagyis több, mint 200 millió 
forintot kaptunk a Mol Rt.-
től, addig 1999-ben össze-
sen 10,7 millióra számítha-
tunk ettől az óriáscégtől. 
No, de a baj nem jár egye-
dül. Ugyanis az országgyű-
lésben meg úgy határoztak, 
hogy azok a települések, 
ahol feltűnően nagy volt az 
adóbevétel, a korábbinál ki-
sebb összegekkel részesül-
nek az állami pénzekből. így 
például Deszktől 63 millió 
forintot vontak el az 1997-es 
adóbefizetési adatokat fi-
gyelembe véve. S történt 
mindez akkor, amikor már 
az adópénzek is ennyire 
megcsappantak. Gyorsan 
átlátható volt, hogy bajba 
kerültünk, s jeleztem én 
gondjainkat azonnal minden 
illetékes minisztériumban. 
Meg is értették problémáin-
kat, de hát ettől még nem 
lett több pénzünk. Most az-
tán nem maradt más hátra 
mint megpróbálni a legkü-
lönbözőbb pályázatok segít-
ségével pénzt szerezni. Igy 
például nagyon remélem, 
hogy kapunk támogatást ab-
ból az alapból, amit az önhi-
bájukon kívül hátrányos 
helyzetbe került települések-
nek különítenek el. Egyéb-
ként a Mol Rt. vezetése is 
megértéssel kezeli problé-
máinkat, tárgyalásaink során 
ígéretet tettek: minden segít-
séget megadnak ahhoz, 
hogy falunknak ne legyenek 
fizetési gondjai. 

• Ezek a hírek biztos 
megnyugtatják vala-
mennyire a deszkieket, 
csak hát ennek a község-
nek a polgársága már 
hozzászokott a nagy gaz-
dagsághoz— 
- Valóban sokkal több 

pénzünk volt az elmúlt 
években, mint egy átlagos 
településnek, de úgy érzem, 
azért ma sincs ok a túlzott 
panaszkodásra. Hiszen az 
önkormányzat kasszájába 
befolyt összegeket nem él-
tük fel, hanem jól hasznosít-
ható beruházásokra költöt-
tük. így készült el nemzet-
közi sporttalálkozók leját-
szására is alkalmas sport-
csarnokunk, az elavult mozit 
átalakítva az ország egyik 
legszebb faluházát adhattuk 
át. Csak dicsérettel illették 
szabadidőparkunkat, új ra-
vatalozó áll már a temető-
ben, s büszkék lehetünk az 
idősek napközi otthonára 
éppúgy, mint arra tényre, 
hogy immár aszfalt borítja 
Deszk minden utcáját. 
Emellett több ingatlanva-
gyonnal is gyarapodott köz-
ségünk. Vagyis szegénység-
ről azért szó sincs mifelénk, 
s most már arra kell kon-
centrálni minden erőnket, 
hogy ügyesen, a falu polgá-
rainak igényeit messzeme-
nőkig kielégítve üzemeltes-
sük létesítményeinket. 

Új adóktól 
ne féljenek 

9 Lesz erre pénz? 
- Szigorú költséggazdál-

kodással, vagyonunk gazda-
ságos üzemeltetésével biz-
tosttjuk azt, hogy még vélet-
lenül se kerülhessen bajba 
egyetlen intézményünk sem. 

• Ezt a cikket olvasván 
sok deszki most biztos 
arra gondol: ha nem fi-
zetnek elég adót a cégek, 
most majd megsanyar-
gatja az önkormányzat a 
lakosságot. 
- Mindenkit megnyugtat-

hatok: új adók bevezetését 
nem tervezzük. Plusz ter-
hekkel csak azon beruházá-
sok esetében kell számolni 
Deszk polgárainak, amelyek 
elkerülhetetlenek egy olyan 
falu kiépítéshez, amely már 
megfelel a szigorú nyugat-
európai normáknak is. Gon-
dolok itt a csatornarendszer-
re, amely a lakók hozzájáru-
lása nélkül nem valósulhat 
meg. De hát ez így történik 
más településen is. Ami pe-
dig szociális juttatásokat il-
leti: a jövőben is számíthat-
nak az önkormányzat segé-
lyeire mindazok, aki arra jo-
gosultak - köszönt el tőlem 
Simicz József, Deszk pol-
gármestere. 

Báty i Zo l tán 

A költségvetési tarta-
lékképzés (és záro lás ) 
kényszere miatt a Ma-
gyar Tudományos Aka-
d é m i a (MTA) juttatása 
3 3 3 , 1 mi l l ió for int ta l 
lesz kevesebb a terve-
zettnél. Az elvonás köz-
v e t l e n ü l nem ér int i a 
m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a i 
kutatásokkal foglalko-
zó a k a d é m i a i in téz-
mény, a Szegedi Bioló-
giai Központ (SZBK) ku-
tatási tevékenységét -
tudtuk meg Vályi László 
gazdasági vezetőtől. 

A jelenlegi információk 
szerint az elvonásnak -
amely egyébként minden 
költségvetési intézményt 
érint - nem lesz közvetlen 
hatása az SZBK-ban folyó 

munkára. Igaz, mint megír-
tuk már, a létszámcsökken-
tést ők sem kerülhetik el, ti-
zenegy munkatársuktól vál-
nak meg, a kutatásokhoz 
szükséges vegyszerek és 
egyéb anyagok beszerzése 
azonban zökkenőmentes 
lesz. A felújításra szánt pén-
zek egy részéről azonban 
Szegeden is le kell monda-
ni. Mint Vályi László el-
mondta, az idén tervezték 
például a laboratóriumi épü-
let alatt a padló-csatorna 
felújítását: az újszegedi ma-
gas talajvíz miatt a csator-
nák szinte folyamatosan 
vízben vannak, a fémek ká-
rosodnak. A rehabilitációs 
munkát most nem tudják el-
végeztetni. 

Az amúgy is szűkös 
kasszából gazdálkodó MTA 

költségvetését egyébként 
úgy csökkentették, hogy 
többféle keretből faragtak 
le. A felújítási pénzekből 
például 91 milliót tartanak 
vissza. A legtöbbet, 100 
millió forintot a kiemelkedő 
munkát végző fiatal kutatók 
támogatására létrehozott 
Bolyai János ösztöndíj kere-
téből vontak el. A PhD-t 
megszerzett, negyven alatti 
korosztály számára ez az 
egyetlen támogatási forma 
létezik. Azért hívták életre, 
mert a pályakezdés és csa-
ládalapítás szorításában en-
nek a korosztálynak a tagjai 
közül sokan kényszerültek 
pályaelhagyásra, éppen a ta-
nulási időszak zárultával, a 
legaktívabb, legproduktí-
vabb éveikben. 

S. E. 

Cilinderzárat csempészett 
a török sofőr 

• Munkatársunktól 
A Vám- és Pénzügyőrség 

Csongrád és Békés Megyei 
Parancsnokságának munkatár-
sai az elmúlt héten 55 sza-
bálysértést derítettek fel, 
összesen 2,4 millió forint ér-
tékben. 

A gyulai határátkelőhelyen 
egy török rendszámú teher-
gépkocsi jelentkezett belépés-
re. A vámosok átnézték a jár-
művet és a szerszámosládában 
különféle lakatos kellékeket 
találtak, mintegy 315 ezer fo-
rint értékben. A 26 darab 
számkódos cilinderzárat, a 
178 darab lakatot, a 1900 da-

rab kulcstartót és a különféle 
kulcsokat lefoglalták, a csem-
pészt pedig átadták a rendőr-
ségnek. R. M. jugoszláv ál-
lampolgár személyautójával 
Röszkén kívánt magyar terü-
letre jönni. A kocsi utasteré-
ből a vámvizsgálat során egy 
elektromos sokkoló került elő. 
A veszélyes eszközt a finán-
cok elkobozták. Lökösházánál 
á Romániából érkező Dacia 
expresszt tüzetesen átvizsgál-
ták a vámosok. Akciójuk nem 
volt hiába való, ugyanis az 
egyik hálókocsi tetőteréből 44 
karton, 88 ezer forint értékű 
Marlboro cigaretta került elő. 

A békéscsabai vámnyomozók 
pedig lefüleltek öt olyan sze-
mélyt, akik a mezőgazdaság-
ban felhasznált gázolaj jöve-
déki adóját jogtalanul szeret-
ték volna visszaigényelni. A 
csalók összesen több mint 
egymillió forinttal próbálták 
megrövidíteni az államot. 

Á fentieken kívül az elmúlt 
héten még a következők ke-
rültek vámraktárba: 204 kar-
ton cigaretta, 209 liter gáz-
olaj, 356 liter tiszta szesz, 39 
darab különféle számítógép-
alkatrész, 370 darab film és öt 
pár 14 karátos arany fülbeva-
ló. 

A Shell Gas tartályos gázellátó rendszere azon területeken 
is lehetővé teszi a gázenergia felhasználását, ahova a 
földgáz nem juttatható el. A pébégáz egyenletes minősége 
és magas fűtőértéke miatt optimális megoldást jelent 
mezőgazdasági vállalkozások, vendéglátóipari 
egységek, intézmények és háztartások 
számára, emellett kényelmes, egyszerűen kezelhető, és 
számos energiahordozóhoz képest akár 50%-os meg-
takarítást eredményez. A Shell Gas szolgáltatásaiban 
is a jól ismert Shell minőséget kínálja. 

immmmm 
- ingyenes helyszíni tájékoztatás és személyes szaktanácsadás 
- igény szerint a teljes rendszer kulcsrakész telepítése 
- megbízható gázellátás 
- folyamatos ellenőrzés és karbantartás 
- a nap 24 órájában hívható Ügyeleti Vonal 

Ha május 31-ig megrendeli a Shell Gas tartályos szolgáltatását: 

l / a telepítés költségének akár 50%-át is átvállaljuk 

%/ részletfizetési kedvezményt nyújtunk 

/ nagyobb rendszerek esetén egyedi igényeknek megfelelő 

kedvezményes csomagot nyújtunk 

ELVEZETJÜK A KÉNYELEMBE ® Shell GAS 


