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Kiszámítható költségvetés 

„Elhúzunk a nagyvárosoktól" 

Dr. Bartha László: Idén körülbelül 31 milliárd forintból gazdálkodunk. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Elment Szeged 
nagy barátja 

Szerénységénél t a l án 
csak a nyugodtsága, kie-
gyensúlyozottsága volt na-
gyobb. Ritkán találkozik 
az e m b e r valakivel , aki 
hetvenvalahány évesen is 
olyan kitartó türelemmel 
tud bánni az emberekkel, 
mint ahogyan azt Hernády 
atya tette. Merthogy Her-
nádfó'i Már ton katolikus 
lelkészt csak így hívták 
második h a z á j á b a n , az 
Amerikai Egyesült Álla-
mokban. Soha nem felej-
tem el, amikor 1995-ben 
Washingtonban egy teljes 
napot töltöttünk együtt; 6 
kalauzolt végig a városon. 
Toledőból, Szeged testvér-
városából é rkez tünk az 
USA fővárosába, az Ame-
rikai-Magyar Koalíció ér-
tekezletén vettünk részt, s 
a visszaindulásig volt egy 
görbe napunk. Azt mond-
ta, ezt ki kell használni , 
meg kell n é z n ü n k min-
dent, amit Washingtonban 
érdemes megnézni. így ju-
tottunk el azután az űrha-
józási , a népra jz i múze-
umba, a világhíres arboré-

tumba , a Capi to l iumba, 
Arlingtonba - közben ke-
resztül-kasul metróztuk a 
vá ros t . H e r n á d y a tya 
olyan tempót diktált, hogy 
azt én is nehezen követ-
tem. Közben pedig hihe-
tetlen lelkesedéssel beszélt 
a látottakról, magyarázott 
nekem egy-egy exponá-
tumról. 

De mindig Magyaror-
szágon k ö t ö t t ü n k ki. A 
szülőhaza, az otthoni táj , 
az e m b e r e k , közös is-
merősök - vissza-vissza 
tértek beszélgetéseinkben. 
Szeged különösen kima-
gasló helyet foglalt el a To-
ledóban szolgáló atya éle-
tében. Tetszett neki a Ti-
sza-parti város, sok szépet 
mondott róla. De ha nem 
mond, akkor is tudtuk vol-
na, hiszen a testvérvárosi 
kapcsolatok egyik elindító-
ja és létrehozója éppen ő 
volt. Városunk ezért hálá-
val és mély megbecsüléssel 
gondol nagy b a r á t j á r a . 
Akit többé már nem láthat 
vendégül a Tisza partján... 

Kisimro Ferenc 

Hernády atya január 22-én, életének 76., papi szol-
gálatának 52. évében hunyt el. A temetési szertartást 
és a gyászmisét január 29-én, szombaton 10 órakor, a 
budapesti krisztinavárosi Havasboldogasszony Plébá-
niatemplomban (I. kerület Krisztina tér 1.) dr. Dékány 
Vilmos püspök végzi, az elhunyt földi maradványait 
pedig ugyanazon a napon délután fél 2-kor helyezik 
örök nyugalomra a szentendrei katolikus temetőben. 

Január 30-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a szegedi 
dómban Gyulay Endre megyés püspök celebrál szent-
misét, s ezen emlékeznek meg az elhunyt lelkipásztor-
ról. 

Városházi 
Hírmondó 

Holnap: 
mimózabál 

Munkatársunktól 
Az idén he ted ik a lka -

lommal rendezi meg Sze-
geden az Adria Kon Tiki 
T o u r s a „ m i m ó z a b á l t " . 
Szombaton délelőtt 11 órá-
tól mazsorettek felvonulá-
sával és mimózaágak osztá-
sával kezdődik p rogram, 
este pedig svédasztalos va-
csorával egybekötött bálra 
várják az érdeklődőket. 

Holnap 11 órától a Du-
gonics térről mazsoret tek 
indulnak el, végigvonulnak 
a Kárász utcán a Széchenyi 
térig, majd vissza. A szege-
di, tivali és kotori csoporto-
kat a kisteleki fúvószenekar 
kíséri . A fe lvonulás alatt 
montenegrói népviseletbe 
öltözött lányok és fiúk mi-
mózaágakat osztanak a já-
rókelőknek. A friss virágo-
kat egy k a m i o n h o z z a a 
K o t o r i - ö b ö l b ő l a T i s z a 
p a r t j á r a . Es te 7 ó rá tó l a 
Mars téri „U" pavilonban 
rendezik meg a VII. mimó-
zabált. 

Évforduló 
a Fekete István 

iskolában 
Munkatársunktól 

Névadója szüle tésének 
századik évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepség-
soroza to t ezen a hé ten a 
Szegedi Fekete István Álta-
lános Iskola. A programok 
között sport- és sze l lemi 
vetélkedők, kézműves dél-
u tán , t e r m é s z e t v é d e l m i 
előadás, városi prózamon-
dó verseny, valamint egy, a 
sérült gyermekek integráci-
ójáról szóló minikonferen-
cia szerepelt. A rendezvény 
vendége volt Mezey Róbert 
jegyző, Papp Zoltán önkor-
mányzati képviselő, és Ko-
vácsáé Márki Ágnes oktatá-
si referens. 

Ex az oldal Szeged 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 

támogatásával készült. 
Szerkesztó: 

Kisimre Ferenc 

Az 1999. évi „szúnyog-
évad" összegzése után 
elkészült Szeged közép-
távú rovar- és rágcsáló-
irtási programja, amely 
az önkormányzat febru-
ár i ü lésén kerü l a 
közgyűlés napirendjére 
és amely a kővetkező 
néhány évre határozza 
meg a célokat, feladato-
kat és a szükséges intéz-
kedéseket. Az elmúlt év-
ben az önkormányzat 
által rendelkezésre bo-
csátott 35 millió forintos 
költségvetési támogatás-
sal a korábbi évekhez 
k é p e s t s i k e r ü l t k o m o l y 

előrelépést elérni. Ennek 
hátteréről és a jövő ter-
veirő l számolt be la-
punknak Szabó Ferenc, 
a Szegedi Környezetgaz-
dálkodás i Kht. ügyve-
zető igazgatója. 

Az önkormányzat megbí-
zásából tavaly második alka-
lommal szervezte a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
a városi rovar- és rágcsálóir-
tási feladatait. A legnagyobb 
visszhangot kiváltó szakterü-
let a valamennyi városlakót 
érzékenyen érintő szúnyogir-
tás. A társaság behatóan ta-
nu lmányoz ta a legkor-
szerűbb európai módszere-

Szeged költségvetésé-
nek bevételi oldal rendkí-
vüli dinamikusan növek-
szik, vagyis több pénz jut 
fejlesztésre - jelentette ki 
dr. Bartha László. Szeged 
polgármestere elmondta 
azt is, hogy elsősorban a 
feladatfinanszírozás vezé-
relte a város vezetését a 
költségvetés megtervezé-
sénél. 

Jövő héten pénteken nyflt 
költségvetési vitanapot tart a 
szegedi önkormányzat. A 
közgyűlés tagjai ezen a napon 
fejtik ki véleményüket a város 
költségvetésének tervezetéről, 
majd az elképzelések szerint 
február 11 -én már végrehajtha-
tó költségvetése is lesz a város-
nak. A büdzsé összeállításának 
főbb szempontjairól dr. Bartha 
László polgármestert kérdez-
tük. 

- Milyen általános elvek 
szerint állították össze az 
idei költségvetést? 
- A költségvetés tervezeté-

nek elkészítésekor az volt az 
általános elvünk, hogy amit le-
het, feladatfinanszírozás for-
májában valósítsunk meg. 
Mindez azért is jó, mert az ön-
kormányzat számára ellenőriz-
hetővé válik a pénzek felhasz-
nálása, tisztán lehet látni, hogy 

ket, és felhasználva az elmúlt 
évek kedvezőtlen tapasztala-
tait is, átfogó programot dol-
gozott ki a stratégiai fontos-
ságúvá vált szúnyogirtás te-
rületén. Ennek lényege, hogy 
a jelenleg használatos mód-
szereket, a megelőző bioló-
giai védekezést, légi és földi 
kémiai védekezést egymás-
sal kombinálva, egymást kie-
gészítve alkalmazták. Feltér-
képezve a város területén a 
szúnyoglárvák tenyésztőhe-
lyeit - ezek különböző belte-
rületi tavak és külterületi 
vízfelületek, holtágak - meg-
tervezték összesen 300 hek-
táron a megelőző biológiai 
védekezést. 

A közbeszerzési pályáza-
ton kiválasztott alvállalkozó, 
a szegedi Air Doktor Kft. pi-
lótái gyakran kényszerültek 
bravúros teljesítményre, hi-
szen a szakértők jelzését kö-
vetően 24 órán belül minden 
alkalommal el kellett végez-
niük a mintegy 300 hektár-
nyi szúnyogélőhely biológiai 
kezelését. A helyismeret so-
kat segített, a szegedi piló-
ták, akik a levegőből is jól 

mire kapták és mire fordították 
a támogatást a címzettek. Ezt 
persze nem mindenhol lehet 
megvalósítani, de ilyen jellegű 
konstrukciót dolgoztunk ki a 
sportfinanszírozásra. Idén más 
formában osztjuk a sportegye-
sületeknek, sportolóknak a 
pénzt, de ez nem jelenti azt, 
hogy kevesebbet fordítunk a 
sportra. Sőt az erre a célra el-
osztható összeg több lesz, s ezt 
tetézzük azzal, hogy ha a Pick 
Szeged, vagy a Medikémia 
bajnok lesz, avagy a vízilabdá-
sok feljutnak a legfelsőbb osz-
tályba, és sorolhatnám a példá-
kat. akkor dupla pénzt kapnak 
a várostól. A színház esetében 
egy bizonyos nézőszám elérése 
esetén ugyancsak többlettámo-
gatást biztosítunk. Ebben a 
konstrukcióban látok ösztönző 
erőt. 

- Mekkora összegből gaz-
dálkodik majd Szeged 
2000-ben? 
- A tervezett költségveté-

sünk 31 milliárd forint fölött 
lesz, ezzel messze a magyaror-
szági nagyvárosok előtt va-
gyunk, oly módon, hogy a ta-
valyi költségvetésünket lénye-
gesen túlszárnyaltuk. Ez azt je-
lenti, hogy Szeged jó irányba 
indult el, dinamikusan 
fejlődünk, s „húzunk el" a töb-
bi várostól ezen a téren. 

ismerik a város minden 
négyzetméterét, jelesre vizs-
gáztak. A biológiai védeke-
zést követő, szükség szerinti, 
hagyományos légi kémiai 
módszert Szegeden már csak 
kiegészítő kezelésként alkal-
mazták. Erre az elmúlt évben 
a város 6000 hektár lakott te-
rületén csak akkor került sor, 
ha fo lyamatosan végzett 
„cslpésszám" mérések jelez-
ték, hogy a szúnyogsűrűség 
az elviselhetőségi határ felé 
közelít. A légi kémiai mód-
szer alkalmas nagy területek 
gyors és hatékony kezelésé-
re, de rendkívül időjárás-
függő, és csak az éppen re-
pülő rovarok ellen hatásos. 
Gondot je lent , hogy több 
száz ártalmatlan vagy hasz-
nos rovarfajt is elpusztít. Ma 
már önmagában nem ele-
gendő az elvárásoknak meg-
felelő, eredményes munká-
hoz. Ugyancsak kiegészítő 
védekezési módszer a földi 
hideg vagy melegködös ké-
miai kezelés, mellyel a ki-
sebb területeken, lokálisan 
j e l en tkező nagy szú-
nyogsűrűséget lehet csök-

- Például milyen fejleszté-
seket láthat majd a városla-
kó? 
- Három nagyobb progra-

munk van, amelyeket a 
közgyűlés már elfogadott és a 
forrásoldalt most tudjuk bizto-
sítani. Az egyik az úthálózat 
három éves fejlesztési prog-
ramja. Ennek keretében a föl-
dutakból szilárd burkolatú uta-
kat építünk, a kohósalakos uta-
kat pedig megerősítjük, emel-
lett az útjainkat karbantartjuk, 
s bicikliutakat építünk. A má-
sik ilyen jellegű beruházás a 
belvízvédelmi rendszer kiépí-
tése, amelyhez 422 millió fo-
rintot nyertünk, hozzátesszük a 
mi részünket, s kezdjük az 
építkezéseket. Harmadrészt pe-
dig ebbe költségvetésbe - a pá-
lyázattól függetlenül - beépí-
tettük a fokozott csatornaépíté-
si programot. Ha a pályázaton 
nyerünk, akkor ez a beruházás 
is milliárdos nagyságrendű 
lesz. Úgy látom, hogy a lakók 
mindenhol nagy többségben 
támogatják azt, hogy legyenek 
csatornaépítések. A szegedi 
emberek logikusan gondolkod-
nak, s ha van értelmes cél, ak-
kor a saját forrásukat is hozzá-
teszik a közöshöz. 

- Milyen további beruházá-
sokat terveznek megvalósí-
tani? 

kenteni. Kiválóan alkalmas 
különböző szabadtéri ren-
dezvények rovarmentesítésé-
re, melyre számos esetben 
került sor az elmúlt két év-
ben, amikor a rendezők ezt 
igényelték és a szükséges 
feltételeket biztosították. Az 
1999. évi tapasztalatok iga-
zolták a közhasznú társaság 
elvárásait. A szegedi ered-
mények hfre távolabbra is el-
jutott, számos önkormányzat 
jelentkezett azzal, hogy sze-
retné megismerni a szegedi 
módszereket. 

A siker titka a különböző 
módszerek megfelelő kombi-
nációja és a pontos időzítés -
vallja Szabó Ferenc ügyve-
zető igazgató. Szeged végér-
vényesen elkötelezte magát a 
környezetbarát biológiai vé-
dekezés mellett, az erre for-
dított költségek arányát egy-
re inkább növelni kívánják, 
lehetőség szerint csökkentve 
a hagyományos vegyszeres 
beavatkozás mér tékét . A 
megfelelő módszerek meg-
választása mellett legalább 
ilyen fontos a jó időzítés. Sa-
ját kárunkon kellett megta-

- Nagy feladat a Kárász ut-
ca, illetve a történelmi Belvá-
ros megóvása és széppé tétele. 
Ebben az évben avatjuk Kle-
belsberg Kunó szobrát, a Ká-
rász utca Széchenyi tér felőli 
végén az úgynevezett köszönő 
szobrokat is átadjuk. Ezzel 
párhuzamosan a Kárász utca és 
a Széchenyi tér együttes, há-
rom éven át tartó felújítására is 
sor kerül, fokozatosan valósul 
meg a közvilágítás fejlesztése. 

- Van-e adóssága a város-
nak? 
- A költségvetésünk 1,2 

milliárd forintos hiánnyal szá-
mol, amely virtuális hiány. Ez 
azt jelenti, hogy a korábbi tar-
tozásokat göngyölítjük ma-
gunk előtt, s meg kell jegyez-
ni, hogy nem kis tételről van 
szó. Nagyon fontos ugyanak-
kor, hogy a városnak nincs lik-
viditási gondja, igen jelentős 
készpénzállománnyal rendel-
kezünk. A részvényeladások-
ból befolyt pénzt pedig állan-
dó kamatozású állampapírok-
ba fektetjük, amely körülbelül 
2,5 milliárdnyi, bármikor mo-
bilizálható pénzösszeget je-
lent. Pillanatnyilag a város 
költségvetése tervezhető és ki-
számítható, s amíg én polgár-
mester vagyok, ez így is fog 
maradni. 

Arató László 

nulnunk, hogy a kezelés pon-
tos időpontjának meghatáro-
zása milyen fontos. Ha csak 
egy nappal korábban, vagy 
egy nappal később történik 
meg, a hatékonysága akár 
30-40 százalékkal is csök-
kenhet. Pontosan ezért hoz-
tuk létre monitoring rendsze-
rünket, dr. Szító András hid-
robiológus szakértő útmuta-
tásai és irányítása mellett. A 
szakértők feladata volt a szú-
nyog populációk fejlődésé-
nek folyamatos figyelemmel 
kisérése, a kirepülés idejének 
előrejelzése, amely az élőhe-
lyekből vett vízminták elem-
zésével történt. Elsősorban a 
kémiai védekezés időpontjá-
nak és a kezelés hatékonysá-
gának meghatározása érde-
kében, „csípésszám" méré-
sek segítségével követték 
nyomon a szakértők a szú-
nyogsűrűség alakulását. 

Az 1999-es év időjárása is 
kezére játszott a szolgálta-
tóknak, a hűvös, csapadékos 
nyár nem kedvezett a szú-
nyogoknak. A tartós tiszai 
árvíz is jelentősen csökken-
tette a potenciális élőhelyek 

DM-információ 
Ma, pénteken este nyolc 

órakor ismét jelentkezik a 
Szegedi Városi Televízió ön-
kormányzati magazinja. A 
Városházi Hírmondóból ki-
derül, hogy milyen változá-
sok következtek be tavaly az 
oktatásban és a nevelésben, s 
azt is, mire számíthatunk a 
2000. évben. A műsorban 
megszólal Pokorni Zoltán 

területét, hiszen a magas ví-
zállás miatti erős sodrású, hi-
deg víz nem alkalmas a lár-
vák kifejlődéséhez. Ennek 
el lenére meggyőződésem, 
hogy a siker a tudatos és kö-
vetkezetes munka eredmé-
nye, hasonlóval elégedettek 
lennénk 2000-ben is - érté-
kelte az elmúlt évet Szabó 
Ferenc. 

Tavaly egyébiránt a sajtó 
is lényegesen kevesebbet 
„foglalkozott" a szúnyogok-
kal, mint az azt megelőző 
években, tehát a közvéle-
ményt nem igazán foglalkoz-
tatta a kérdés. Ez is bizonyít-
ja, hogy Szeged jó úton jár. 

Csonka Gábor stratégiai 
alpolgármester a közgyűlés 
februári rendes ülésére kí-
vánja előteijeszteni a straté-
giai iroda és a Környezetgaz-
dálkodási Kht. által előkészí-
tett középtávú programot, 
melynek végrehajtása esetén 
az elmúlt évhez hasonlóan a 
jövőben - a hazai átlaghoz 
képest - Szegeden jóval ke-
vesebbet kell majd bosszan-
kodnunk a vérszívó rovarok 
miatt. A program keretében 

oktatási miniszter, aki egye-
bek mellett a szegedi univer-
sitasról beszél, a stúdió ven-
dége pedig Tráser Ferenc 
lesz, aki február l-jétől tölti 
be a gazdasági főigazgatói 
posztot a Szegedi Tudo-
mányegyetemnél. A Város-
házi Hfmondóban Csonka 
Gábor a játszótérprogramról 
szól, majd Korognai Károly 
színigazgató lesz a vendég. 

Szeged önkormányzata meg-
keresi a környező, elsősor-
ban Tisza és Maros menti 
önkormányzatokat a regioná-
lis együttműködés létrehozá-
sa érdekében. A csatlakozó 
önkormányza tok részére 
hozzáférhetővé teszik a sze-
gedi tapasztalatokat, a kör-
nyezetgazdálkodási társaság 
és szakértői által kidolgozott 
módszer know-how ját. 

Az együ t tműködés ko-
moly előnyökkel járhat a ré-
gió fejlődése szempontjából, 
hiszen turisztikai jelentősége 
vi ta thata t lan . Nehézséget 
okozhat azonban, hogy eddig 
csak Szeged volt hajlandó 
igazán jelentős terheket vál-
lalni a probléma megoldása 
érdekében, az elmúlt évben 
erre a célra elkülönített 35 
millió forint az egyik legna-
gyobb összeg a hazai önkor-
mányzatok között. A városi 
szúnyogirtás programjának 
elfogadását követően közbe-
szerzési eljárás keretében ke-
rül sor az alvállalkozók kivá-
lasz tására . A védekezés , 
amelyet a Környezetgazdál-
kodási Kht. koordinál és el-
lenőriz majd, remélhetőleg 
hasonló e redménnyel jár , 
mint az e lmúlt évben -
mondta lapunknak Szabó Fe-
renc. 

Sz. A. 

Rossz nyaruk volt tavaly a szúnyogoknak 

Idén: össztűz a vérszívókra! 


