
Egymilliárd után csak nyolcszázmillió jut Csongrád megye fejlesztésére 

Bács és Békés rétje zöldebb 
2003. évi területfejlesztési t á m o g a t á s o k a dél-alföldi régióban 

Támogatási forma: 
területfeji. 

célelőirányzat 
területi 

kiegyenlítő 
céljellegű 

decentralizált kiemelt összesen 
(millió forint) 

186,6 919,6 409,9 1 684,2 3 200,3 

Békés megye 132,2 642,9 292,2 1 347,4 2 414,7 

Csongrád megye 103,1 451 253,1 - 807,2 

Az idén Bács-Kiskun és Békés 
megye is több mint háromszor 
annyi területfejlesztési támoga-
tást kap, min t Csongrád. Az ok: 
a GDP-termelés alapján a két 
szomszédos megyét hátrányos 
helyzetűvé nyilvánították. 

Meglepő és csöppet sem mulat-
ságos: alig több, mint kétmillió 
forintja marad az idén a terület-
fejlesztési tanácsnak arra, hogy a 
megyében működő vállalkozá-
sok most induló beruházásait tá-
mogassa. Az úgynevezett terület-
fejlesztési célelőirányzat (TFC) -
amelyre a vállalkozások pályáz-
hatnak - az idén ugyan 103,1 
millió forint, ám az előző évek-
ben már támogatott beruházá-
sok most is folytatódnak és ezek-
re tavaly már odaígértek az idei 

évi keret terhére 98,8 millió fo-
rintot. Ezen a téren Csongrádnál 
csak Somogy megye van nehe-
zebb helyzetben: hétmillió fo-
rinttal kevesebb jutott TFC-alap-
jába, mint amennyi a tavalyi év-
ről áthozott ígérvény. 

Ám a többi területfejlesztési 
támogatási forma alapján sem 
áll sokkal jobb helyzetben 
Csongrád megye. Mint kiderült, 
2003-ban sokkal kevesebb pénzt 
oszthatnak szét a vállalkozások, 
az intézmények, az önkormány-
zatok pályázataira, mint ameny-
nyi Békés és Bács-Kiskun megyé-
ben rendelkezésre áll. Míg nyu-
gati szomszédunk 3 milliárd 200 
millió, a régió keleti megyéje pe-
dig 2 milliárd 414 millió, addig 
megyénk 807 millió forint terü-
letfejlesztési támogatást kap ösz-

szesen, a tavalyi egymilliárd he-
lyett. Tehát kevesebb pénz jut is-
kolák, egyéb intézmények felújí-
tására, utak építésére nálunk, 
mint a szomszédban. 

Az aránytalanság oka: Csong-
rád megye, bár a GDP-termelés 
szempontjából épp most csú-
szott vissza az ötödik helyről a 
nyolcadikra, de még mindig jobb 
helyen áll a rangsorban, mint a 
két szomszéd. A megyei közgyű-
lés és a regionális fejlesztési ta-
nács elnöke, Frank József a mi-
nap az Országos Területfejleszté-
si Tanács ülésén elmondta, na-
gyon igazságtalannak tartja a 
Miniszterelnöki Hivatal által al-
kalmazott elosztási rendszert. 
Felvetésére nem kapott választ. 

Folytatás a 3. oldalon 

Az 55-ös főút csupán Mélykútig járható 

A hét végén nem lesz 
jelentős havazás 
Csongrád megyében minden út járható. Bács-Kiskunban viszont 
hóakadállyal kell számolni, ezért aki teheti, kerülje el a szomszédos 
megyét. A meteorológiai előrejelzés szerint a következő két-három 
napban nem lesz jelentős havazás. 

Amíg az ország más részein egyre nehezebben küzdenek meg a hatal-
mas hóval, addig Csongrád megyében folyamatosan javul a helyzet. A 
térségben minden út járható, mivel napközben az enyhe időben ol-
vadt a hó. A főutak néhol latyakosak, hókásásak, a mellékutak pedig 
jégbordásak. Tegnap kora reggel a megye nyugati részén kisebb hóát-
fúvással kellett számolni, ezért több úton nehezebben haladtak a jár-
művek. 

A Tisza Volán helyközi járatai tegnap már menetrend szerint közle-
kedtek. A távolsági buszok közül azonban több még mindig nem köz-
lekedik. Az 55-ös főút Mélykútig, az 53-as pedig Kiskunhalasig járha-
tó. Ezért a Dunántúlra tartó buszok el sem indultak Szegedről. Ezzel 
szemben Egerből, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról és Nyíregyházáról 
megérkeztek a járatok a Tisza-parti városba. A szakemberek felhívják 
a Dunántúlra utazók figyelmét, hogy Baja helyett Dunaföldvár felé 
vegyék az irányt. 

A megyében több vonalon is késnek a vonatok. Szolnok és 
Szentes között, va lamint Szentes és Makó között 10-30 percet, 
Szeged és Cegléd között pedig 10-15 percet. Mezőhegyes és Új-
szeged között buszok járnak a vonatok helyett , a késés 20-40 
perces. Szeged és Békéscsaba között mától ismét közlekednek az 
interpicik. 

A meteorológiai előrejelzés szerint térségünkben az elkövetkezendő 
két-három napban nem kell jelentős csapadékkal számolni. Erősödik 
azonban a lehűlés, hajnalban mínusz 12-15, nappal pedig mínusz 
2-5 fok várható. Vasárnap este, illetve hétfő hajnalban köddel is kell 
számolni. 

K.T. 
WIL WM1I. 

TÉMÁINKBÓL 

JÖN A PÁLYA! 
A gazdasági miniszter szerint 
2005-ig Szegedre ér az M5-ös au-
tópálya, ezzel egy időben, állami 
beruházással elkészül a várost 
elkerülő út is. Csillag István sze-
rint folyamatosan tárgyalnak a 
koncessziós társasággal a pálya 
építéséről, és egy „emberbaráti" 
díjrendszer bevezetéséről. 

2. oldal 

HOMOKHÁTI 
TANYAGONDNOKOK 
A homokháti kistérség 15 tele-
pülést foglal magába. Az itt élők 
csaknem fele, 20 ezer ember ta-
nyán lakik. A kialakított tanya-
gondnoki hálózat főleg a külterü-
leteken élő, magányos, idős em-
berek gondjait igyekszik enyhíte-
ni. 

3. oldal 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Január elsejével felállt a szegedi 
ítélőtábla is. A valódi munka, az 
ítélkezés július elsején kezdődik 
meg. Jelenleg a bírói álláshelyek 
betöltése folyik. Az OIT Fedor 
Attilát és Kemes István nevezte 
ki az ítélőtábla két kollégiuma 
vezetőjének. 

3. oldal 

NÉVTELEN SZEGVÁRI 
LEVELEK 
Pletykaanyu, azaz Grecsó Krisz-
tián.könyve a mai napig foglal-
koztatja a szegváriakat. Lapunk 
szerkesztőségébe jutott egy név-
telen levél, amely a Pletykaanyu 
folytatódik címet viseli, és egy is-
mert cég ügyeiről szól. 

4. oldal 

VINCZE A KPE ELNÖKE 
A csongrádi Vincze Lászlót vá-
lasztották a Kisgazda Polgári 
Egyesület megyei elnökévé. 

5. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Megbüntették 
a Virág cukrászdát 
Nyolcvanezer forintra bírságol-
ta a szegedi önkormányzat a 
Virág cukrászdát működtető 
társaságot a Klauzál térre ki-
helyezett koktélpult lejárt en-
gedélye miat t . 

A Szegedi Polgármesteri Hivatal 
múlt héten kelt és ezen a héten 
kézbesített határozatában a Kla-
uzál téri koktélpult lejárt közte-
rület-használatbavételi engedé-
lye miatt 80 ezer forintra büntet-
te a Virág Cukrászda Kft.-t. Az 
eset egyébként korántsem egye-

di, természetesen nem a Virág 
cukrászda a város egyetlen „fele-
dékeny" vállalkozása. 

Hadfi János ügyvéd, a Virágot 
üzemeltető cég jogi képviselője 
elmondta, a határozatot kézhez 
kapták. Az ügyvéd szerint fon-
tos, hogy a szóban forgó, forralt 
bort és más téli csemegéket áru-
sító hely nem önálló építmény 
vagy pavilon, hanem a cukrászda 
teraszának részeként, szezonáli-
san funkcionáló koktélpult. 

Folytatás az 5. oldalon 

F E B R U Á R 1 0 - 1 4 - 1 6 ! 
betoni 

2 0 % engedménnyel, 
későbbi kiszállítással is 

A 
Zsuzsi és Bánéi Kft. 

^ w Építőanyag-kereskedés 
"SK.'í-'ld Szeged. Vérlói út 18/A. 

JSL. Tel.: 62/551-840 
Nyitva: H.-P. 7.30-16.00 

A holtággal 
ölelt 
rabváros 
Nagyfa a munkaterápiás alko-
holelvonó intézete révén vált is-
mertté a hetvenes-nyolcvanas 
években Magyarországon. Nagy-
fa nevét azonban jóval előbb 
megismerhette az ország közvé-
leménye, hiszen az egykori Palla-
vichini birtokon már az első vi-
lágháború után börtöntelepülést 
építettek ki, míg a Rákosi-rend-
szerben nagyon sok politikai el-
ítélt is itt ette a rabkosztot. 

Nagyfa a rendszerváltás után 
ismét büntetés-végrehajtási in-
tézményként szolgál. Napjaink-
ban hétszáznál is többen rabos-
kodnak a holtággal ölelt 900 
hektáron. Mint Csépai József 
börtönparancsnoktól megtud-
tuk, korántsem csak a fogva tar-
tottak őrzése a feladatuk. Nagy 
gondot fordítanak a fogva tartot-
tak képzésére. Sokan a betűve-
téssel ismerkednek meg általá-
nos iskolásként. 

Cikkünk a Szieszta mellékletben 

Nyílt levélben fordultak a polgármesterhez 

A szétzilálódástól 
tartanak a színészek 

Az önkormányzaté a Városkép Kft., a Szeged Televízió és a Szegedi Élet 

Forró téma a költségvetés 
A Szegedi Nemzeti Színház pró-
zai társulata a tegnapi, rend-
kívüli társulati ülés után nyílt 
levelet írt Botka László polgár-
mesternek. 

Lapunk internetes oldalán teljes 
terjedelmében is olvasható nyílt 
levelükben a Szegedi Nemzeti 
Színház színészei emlékeztet-
nek arra: január 22-én a prózai 
tagozat képviseletében Müller 
Júlia, Szalma Tamás és Király 

Attila tárgyalt a polgármesterrel 
és ígéretet kapott, hogy zökke-
nőmentesen folytatódhat a 
színházban a művészi munka. 
A prózisták - akik hitet tettek a 
várossal szembeni lojalitásukról 
- úgy érzik: az azóta történt ra-
dikális intézkedések megakadá-
lyozzák őket abban, hogy ennek 
a szóbeli megállapodásnak meg-
feleljenek. 

Folytatás az 5. oldalon 

Nehéz, csaknem válságos hely-
zetben van a város költségve-
tése, amelynek tervezetét teg-
nap tárgyalta a szegedi közgyű-
lés. 

Mindenképpen két fordulóban 
tárgyalja a testület a 2003-as 
költségvetés tervezetét, a döntést 
két hét múlva, február 21-én 
hozhatják meg a képviselők -
oszlatta el a kételyeket' Botka 
László. A polgármester Dobó 
László fideszes frakcióvezető na-
pirend előtti felszólalásában 
mondottakra reagált a tegnapi 
közgyűlésen. Dobó azt állította: 
a bizottsági ülésen éppen a Fi-
desz képviselői vetették fel a 

költségvetés kétfordulós tárgya-
lását, és ezt a javaslatot éppen a 
szocialista városatyák vetették el 
akkor. 

A testület tegnap valóban 
nem szavazott a közel hatmil-
liárdos hiányt tervező költség-
vetésről, a vita azonban igen 
hosszúra nyúlt. A szócsata de-
rekán Szőke Péter (MSZP) arra 
kérte képviselőtársait: ezen túl 
csak az szóljon hozzá a témá-
hoz, aki ú ja t tud mondani , és 
addig nem emelkedett szólásra 
többször is. - Egy pénteket 
minden képviselő tud áldozni 
az idejéből, főleg, ha ezért 220 
ezer forintot kap. Azért va-
gyunk itt, hogy meghallgassuk 

egymás véleményét - válaszolt 
Szőkének Dobó László. 

A vita visszatérő motívuma 
volt, hogy az ellenzéki képviselők 
hiányolták a költségvetés végre-
hajtási rendeletét. Botka László 
mindannyiszor emlékeztetett: a 
jogszabály tervezetét két hét múl-
va vitatja meg a testület. - Kíván-
csi vagyok, melyek azok az ingat-
lanok, amelyeket a költségvetés 
tervezete szerint a város értékesít. 
Attól, hogy Kerekes Péter, az IKV 
Rt. volt vezérigazgatója ezt kita-
lálta, még nem biztos, hogy van 
realitása az elképzelésnek -
mondta Szöllősi Béla (Fidesz). 

Folytatás az 5. oldalon 

Makrai László és Mózes Ervin egyeztet a költségvetési vita szünetében. Kalmár Ferenc Iközépen) ag-
gódva figyel. fotó: Schmidt Andrea 

http://www.delmagyar.hu

