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A 126 éves Sándorfalva Alexandria szintjére juthat 

Jókívánságok a város vadonatúj kulcsához 

Az életminőség javulhat, a pénzforrások bővebben bugyoghatnak a nagyközségből várossá lett Sándorfalván Fntó: Gyenes Kálmán 

ÚJ VÁROSOK 
Idén 22 nagyközség igényelte a városi címet, de csak 15 tarthat avató ün-
nepséget. Magyarország legifjabb városai: Abádszalók, Csorvás, Kadarkút, 
Kemecse, Kisköre, Kistarcsa, Martonvásár, Nyirlugos, Nyírtelek, Ócsa, Őri-
szentpéter, Pálháza, Pilis, Sándorfalva, Üllő. 

Csongrád megye legifjabb, ki-
lencedik városa július l-jétől 
Sándorfalva, a 126 éves tele-
pülés. A történelmi fordulópon-
tot, a város kulcsának elnye-
rését augusztus 17-21. között 
ünnepségsorozattal köszönti az 
új város lakossága. Ebből az al-
kalomból lapunk Csongrád me-
gye nyolc idősebb városának 
egy-egy vezetőjétől azt kérdez-
te: Mit kíván a legifjabb ur-
bánus testvérnek? 

Csongrád polgármestere, Bedő 
Tamás: - Régi törekvésük valóra 
válásához gratulálok a sándorfal-
viaknak! Várossá lenni több le-
hetőséget, de több feladatot is je-
lent. Az új rang segítheti régi ter-
veik valóra válását, újabb fejlesz-
tési forrásokhoz juthatnak. Ezért 
joggal remélik, hogy például inf-
rastrukturális feladatuk, a csa-
tornázottság megoldásához se-
gítséget kapnak. 

Hódmezővásárhely alpolgár-
mestere, Csorba Mihály: - Föl-
ajánljuk tapasztalatainkat és se-
gítségünket a legfiatalabb test-
vérnek, Sándorfalvának, ahol 
várható az életminőség javulása. 
A település jobban felkelti a ma-
gán-, illetve a vállalkozói töke fi-
gyelmét, és könnyebben hozzá-
juthat a pályázati úton megsze-
rezhető cél- és címzett, vagy az 
európai uniós támogatásokhoz. 

Kistelek polgármestere, Nagy 
Sándor: - A fejlődés nem attól 
függ, hogy a település városnak, 
nagyközségnek, vagy községnek 
minősül-e, hanem attól, hogy az 
ott élők azt így szeretnék, s ezt 
szolgálja az önkormányzati veze-
tés is. A városok érdekérvényesí-
tő ereje nagy. Kívánom, hogy 
Sándorfalva büszke lakói - Sze-
ged árnyékában - rátaláljanak 
saját jövóképükre! 

Makó polgármestere, Bltzás 
Péter: - Városnak lenni felelős-
ség. A ranggal együtt járó többlet 
pénzforrás az eddigieknél több 
feladat megoldásának kötelezett-
ségével jár. Fontos a hasonló tele-
pülésekkel való partnerség mel-
lett az önálló arculat kialakítása 

is. Sándorfalvának azt kívánom, 
mielőbb méltó versenytársa le-
gyen Szegednek! 

Mindszent polgármestere, 
Zsótér István: - A költségvetési 
lehetőségek nőnek a városi cím-
mel. De e státus kihívás is, ú j 
funkcióknak kell megfelelni. A 

megyebeli városok száma növe-
kedésének örülök, mert erősö-
dik az a lobbi, mely összefogás-
sal kiállhat olyan súlyú ügye-
kért, mint például az úthálózat 
bővítése, az infrastruktúra fej-
lesztése. 

Mórahalom polgármestere, 
Nógrádi Zoltán: - Történelem 
kezdődik Sándorfalván, melynek 
perceit és óráit jól építkezve kell 
kihasználni. A városi rang: lehe-
tőség, amellyel élni következetes 
lépések nyomán lehet. Azt kívá-
nom, hogy a sárftioríalviak sze-
ressék rangos lakóhelyüket, s 

olyan várossá építsék, mely 
nemcsak önmagát szolgálja, ha-
nem környezetét is segíti. 

Szeged polgármestere, Botka 
László: - Elemi érdeke Szeged-
nek, hogy a környező kistelepü-
lések fejlődjenek. Ezért - Sándor-
falva országgyűlési képviselője--
ként is - lobbiztam a megye ki-
lencedikvárosáért. Az ország leg-
urbanizáltabb térségében - a lát-
ványos politikai szembenállás el-
lenére - jól halad a városok és a 
kistérségek együttműködése. 

Szentes polgármestere, Szirbik 
Imre: - Gratulálunk ahhoz az 

IVECO 
Szalay Autóház Kft. 

SZEGED, 
Vásárhelyi Pál u. 13. 
(a Volán-székház mellett) 

A RANG 

Hl A magyar városfejlődés eredői: a 
királyi várak, a püspöki székhe-
lyek, de város született a jelen-
tős folyami átkelőhelyeken, vá-
sártartási helyeken is. A váro-
siasodáshoz hozzájárult a kül-
földre irányuló kereskedelem, a 
vasút és az ipari termelés meg-
jelenése is. A városi cím elnye-
rését manapság ösztönzi a me-
zővárosi vagy járásszékhelyi 
múlt, vagy a nagyváros agglome-
rációs övezetéhez való tartozás, 
illetve a turisztikai vonzerő. A 
városi rang igényléséhez nem-
csak a településnagyság, a kis-
térségi centrumfunkció, illetve a 
fejlettség szükséges, hanem az 
urbanizált életfeltételek megléte 
is. Újabban erős a városi rang-
gal összefüggő gazdasági elő-
nyök reménye is. A városi státus 
megszerzése számos kiváltság-
gal járt, s ma is presztízskérdés. 
Ezért is nő folyamatosan a vá-
rossá nyilvánítási igény. Ma-
gyarországon 1945-ben csupán 
50 várost tartottak számon, s 
ezekben a népesség egyharma-
da élt. Aztán 1945 és 1989 közt 
117,1991 és 2004 közt pedig to-
vábbi 110 település kapott váro-
si rangot. Idén a 233 magyaror-
szági város 15 új testvérnek 
örülhet. 

eredményhez, amivel Sándorfal-
va kivívta a városi rangot, ami 
előbb vagy utóbb, közvetve vagy 
közvetlenül, de hozzásegíti a te-
lepülést a gazdagodáshoz. A vá-
rosi „nagyság" nem többletjogo-
kat, hanem többletfeladatokat 
jelent. Kívánom, hogy Sándorfal-
va összefogással elérje álmait, s 
egyszer Alexandria szintjére jus-
son! 
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50 %-os kedvezmény 
6 ITHDI a / ínyenc menüinkből válasz/ol l 

24 órával előre megrendelt 

a vasárnapi ebéd árakból. 
Abigél Hotel 594-510, 
www.abigelhotel .hu 

A 25 ÉV HŰSÉGÉRT 
Az 50 éves Bánfli István, a BántTi Szóda Kft. ügyvezetője (felvételün-
kön) 25 éve szolgálja Szeged lakosságát. Ezúttal szeretné megköszön-
ni az egyéni és közületi fogyasztóknak, megrendelőknek, hogy negyed 
évszázada hűségesek voltak cégéhez és a Hánfti szikvízhez. 

BánfH István eddigi pályafu-
tása során mindvégig a vevők 
maximális kiszolgálását te-
kintette élete céljának. Ezzel 
alkalmazkodott az 1907-ben, 
közel száz évvel ezelőtt Kis-
teleken alapított cég üzleti 
filozófiájához: dédapjától 
kezdve 5 képviseli a negye-
dik nemzedéket, aki mindvé-
gig rendkívül rugalmasan al-
kalmazkodott a változó igé-
nyekhez, ezzel is éltetve a 

vállalkozást. Minden közületi óhajt azonnal vagy rövid időn belül teljesítettek 
• és teljesítenek, ezzel is öregbítve a cég hírnevét. Az emiitett rugalmasság rend-

kívüli hajtóerőt képvisej a Bánffi Szóda Kft. történetében - a vállalkozás dol-
gozóit eleve úgy válogatják ki, hogy képesek legyenek alkalmazkodni a vevők-
höz. 

A cégvezető a minőség biztosítását is első számú feladatának tekinti — ezért me-
ri arra biztatni a fogyasztókat, hogy ellenőrizzék a szikvizet az alábbiak szerint: 
hűtés után kijön-e az üveghói a szódavíz rázás nélkül. Amennyiben hűtés után 
kijön rázás nélkül, akkor szabvány szerint készítették, amennyiben nem jön ki, 
az nem szikvíz... 
Bánffi István a maga 25 éves termelői-szolgáltatói és cégvezetői múltjával Eu-
rópa egyik legkorszerűbb szikvízüzemét építette fel a volt Mátyás vendéglő he-
lyén. Az öt éve folyó munka befejezéseként hamarosan megnyitják az egysé-
get. Ezzel a vállalkozás kapacitása negyedével nő. 
A Bánffi Szóda Kft. vezetője a 25 éves évforduló alkalmával 
külön köszöni a Szeged Coöp sok-sok éves hűségét. Szeged 
város összes kisboltjának, azok vezetőinek és munkatársaik-
nak a sokéves, feltétlen bizalmon alapuló munkakapcsolatot. 
Köszöni minden egyes magánfogyasztónak a bizalmat, amit 
a továbbiakban is meg fog szolgálni. 
A Bánffi Szóda kiszolgáló központja a Földmíves ut-
ca 5. szám, illetve a Gogol utca 12. szám alatt találha-
tó. A 627443-472-es telefonszámon fordulhatnak meg-
rendeléseikkel a céghez a közületek és a magánfogyasz-
tók. 
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UGUSZTU 
MINDEN 
TERMÉKRE 

M E N Y ! 
6721 Szeged, Szent György tér 5. 
Tel.: 62/323-797, fax: 62/540-797 

E-mail: korall12@axelero.hu • www.koralluszodatechnika.hu 

Személyi Kölcsön 
Gyorsan, egyszerűen. 

I 

H a m a r o s a n itt az iskolakezdés! 
Mit k e z d e n e 4 0 0 . 0 0 0 Ft-tal? 
Mindössze havi 9 .037 Ft" tö r lesz tő részle t te l? 
C -ak, h o g y n e a g g ó d j o n a t a n é v k e z d é s 
köl tségei m i a t t ! 

A ( C Cred i t Szeméis i K ö k s ö n gyors és egysze rű 
megoldás , ha k é s z p é n z r e van szüksége . 

Kedvező kamatfoltrtrIM és gyors ügyintézés 
teileti ajánljuk figyelmébe gépjárműhitelünket 

is magánszemélyek közötti adás-vételre 

Szeged, Mérey utca 6/b 
Telefon (06-62) 541 
Tei./fax <06-62)541 

Santander Consumer 
<~CC Credit 

M ^ H 
DÉL-MAGYARORSZÁGI M É H RT. 

ELEKTRONIKAI HULLADÉK!! 
Felhívjuk az intézmények, kereskedelmi egységek és a lakosság fi-
gyelmét, hogy elektronikai hulladékaikat a Dél-magyarországi MÉH 
Rt. és az Elektro-Rehab Kft. telephelyein tudják a törvényben előírt 
módon leadni, illetve megsemmisíteni. 

Elektronikai hulladékot átvevő helyek: 
Szeged, Dorozsmai út 50. 

Szolnok, Piroska út 1. 
Békéscsaba, Kétegyházi út 24. 

Szekszárd, Epreskert u. 3. 
Kecskemét, Kiskőrösi út-3. 
Jászberény, Nagykátai út 1. 

Orosháza, Makói út 41. 

Részletes felvilágosítás: 
Tel.: 62/540-818 • Fax: 62/540-819 

E-mail: elektrorehab@invitel.hu 

SIMPLY CLEVER - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

Skoda márkakereskedés 
Es márkaszerviz 

VW márkaszerviz 

Több megyében működő, dinamikusan 
fejlődő márkakereskedés keres: 

Pénzügyi és controlling vezetőt 
Feladata: 

4 Mrd forgalmú cégcsoport pénzügyi és controlling 
tevékenységének szervezése és irányítása. 

Banki és pályázati kapcsolattartás. 
Cégcsoport likviditásának biztosítása. 

Együttműködés a számviteli csoporttal, ügyvitel szervezés. 

Elvárásaink: 
Ideális pályázónk felsőfokú gazdasági végzettséggel 

és számviteli gyakorlattal rendelkezik, 
minimum 2 éves vezetői tapasztalatra tett szert. 

Amit kínálunk: 
Versenyképes jövedelem, folyamatos szakmai fejlődés. 

TÁRKÁNY 
AUTÓHÁZ KFT. 

Szeged, 
Szőregi u. 46 -50 . 

Szakmai önéletrajzát, fizetési igény 
megjelölésével augusztus 26-ig a 
következő cimre várjuk: 

http://www.abigelhotel.hu
mailto:korall12@axelero.hu
http://www.koralluszodatechnika.hu
mailto:elektrorehab@invitel.hu

