
JELVÉNYESEK 
A turistamozgalomban régóta léteznek különböző túrázói minősítések. A 
természetjárók naplóban vezetik, hány kilométert tettek meg, és mekkora 
szintemelkedést küzdöttek le. Pluszpontok szerezhetők például a sátorban 
töltött éjszakákért vagy a hóban megtett útért. - A bronz fokozat elérésé-
hez 500, az ezüsthöz további 1000 pontot kell teljesíteni egy év alatt. Aki 
két éven belül újabb 2000 pontot szerez, és még az Északi Kék Túrát is vé-
gigjárja, aranyjelvényes természetjáró lesz - mesélt a fejlődés lépcsőfo-
kairól Nagy Zsuzsanna. 
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

Március 31-étőJ pályázható a 1,063 milliárd forint 

Renoválási támogatás 
Március 31-étől pályázhatnak magánszemélyek és társasházi kö-
zösségek épületeik renoválására vissza nem térítendő támogatást. 
A gazdasági minisztérium keretét az Energia Központ Kht. ko-
ordinálja. A keret véges, az érkezési sorrend számít. 

Két pályázatot hirdetett meg teg-
nap budapesti sajtótájékoztató-
ján Kóka lános gazdasági és köz-
lekedési miniszter. Mint arról 
keddi számunkban már hírt ad-
tunk, a szaktárca vissza nem té-
rítendő támogatást nyújt a lakos-
sági energia megtakarítására és a 
megújuló energiaforrások fel-
használására. Az összesen 1,063 
milliárd forintos keretet az Ener-
gia Központ Kht. koordinálja 
március 31 -étől. 

Az energiahatékonysági pályá-
zaton 880 millió forintra pályáz-
hatnak idén magyar állampol-
gárságú magánszemélyek, lakás-
szövetkezetek és társasházak. 
Nyílászárók cseréjére, hőszigete-
lés és fűtés korszerűsítésére ad-
hatnak be terveket. Magánsze-
mélyek egyféle munka elvégzésé-
re 300 ezer forint támogatást 
kérhetnek. Ha két- vagy három-
fajta korszerűsítésbe fognak, ak-
kor legfeljebb 600 ezres támoga-
tást kaphatnak. A pályázat ösz-
szege nem haladhatja meg a re-
noválás teljes költségének har-
madát. Lakásszövetkezetek és 
társasházak egy célra lakáson-
ként 200 ezret igényelhetnek. 
Ha többféle munkát végeztet-
nek, lakásonként 400 ezer forin-
tig emelkedhet a segítség. A pla-
fon itt is a teljes beruházás össze-

gének egyharmada. A kiírás csak 
hagyományos építésű ingatla-
nokra vonatkozik, tehát ezúttal a 
panelházak kimaradnak. 

Megújuló erőforrásokra fordít-
ható keret 183 millió forint. 
Csak magyar állampolgárságú 
magánszemélyek kérhetik a tá-
mogatást saját ingatlanukra. Igé-
nyelhető többek között biomasz-
sza, geotermikus vagy szélener-
gia használatára, valamint nap-
kollektor, alternatív fűtés vagy 
hőszivattyú beépítésére. A pályá-
zati összeg felső határa napkol-
lektor esetén 300 ezer forint, ha 
mellette más beruházás is ké-
szül, akkor 500 ezer forint. 

A pályázati keretek végesek, te-
hát a terveket érkezési sorrend-
ben fogadják el. Pályázati forma-
nyomtatványok és útmutató le-
tölthető a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium és az 
Energia Központ honlapjá-
ról (www.gkm.gov.hu vagy 
www.energiakozpont.hu). Bő-
vebb felvilágosítást az Energia 
Központ Kht. ügyfélszolgálata ad 
a 06-1-456-4302-es és a 
456-4388-as telefonszámon. A 
pályázatokat postán kell bekül-
deni az Energia Központ címére 
kell március 31-étől (1476 Buda-
pest, Pf. 288). 
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Mi olyan programot kínálunk az országnak és benne C s o n g r á d m e g y é n e k , amellyel nem-

csak elérhetjük, de bizonyos területeken tül is szárnyalhatjuk a fejlett európai államok színvonalát. 

1. Autópálya-fejlesztés • M43 autópálya Szeged (5. sz. főút)-Maroslele közötti szakaszának megépítése, az új 

Tisza-híddal együtt • M43 autóút Maroslele-Makó között! • M43 autóút befejezése Makótól az országhatárig 

2. Nagy teherforgalmú utak burkolatfelúj í tása • 47-es út 11 .5 tonnás burkolatmegerősítése 

3. Nemzeti Út-korszerüsitósl Program • 47-es út Algyó Hódmezővásárhely közötti szakaszán a négynyo-

musitás III. üteme • 47-es úton az algyői Tisza-híd négysávosítása • 451-es ut. csongrádi elkerülő megépítese 

• 5-ós üt szegedi bevezető szakaszának négysávosítása • 5-ös út, szegedi elkerülő megépítese (III. ütem) • 43-as 

ut makói elkerülőjének átadása • a szegedi déli Tisza-híd építésének előkészítésé 

4. Vasút-korszerüsítés • A szegedi víllamoshalózat fejlesztése 

5. Tisza program * A Vásárhelyi Terv következő ütemé-

ben: Tisza hullámtéri projekt megvalósítása (Csongrád és 

( • ^songod ; Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 10 ,5 milliárd 

/ ( Ft értékben), szegedi és csanyteleki tározó megépítése 

) 7. m P S B ^ B S ^ 1 * Szegedi logisztikai szolgáltatóközpont megvalósítása, 

j B ^ ^ f f i | | | J W H E J c a kikötő fejlesztése • llj személyhajó- és sportkikötők kiala-

\ H H H ^ R s j s L / , ; ' / kítása az Infrastruktűrnval együtt 

LATOM. HISZEM. AKAROM. 

A mozgás öröme, a természet és a társaság a vonzó 

Járja az országot 
a Vörös Meteor 

Felfújták a paradicsomot 
A természetjáró egyesületek 
fénykora a 60-as, '70-es évek-
ben volt, de még ma is legalább 
10 ilyen csoport működik a vá-
rosban. A Szegedi Vörös Meteor 
SK-t 33 éve jegyezték be. Az 
egyesület ma is 140 tagot szám-
lál, bár egyre kevesebb fiatal 
érdeklődik a szervezett termé-
szetjárás iránt. 

A Csongrád Megyei Természet-
barát Szövetség honlapján tíz 
szegedi természetjáró egyesüle-
tet találunk. Egyikük neve kissé 
furcsán cseng: Szegedi Vörös 
Meteor SK. 

- Magam is kérdezősködtem 
mostanában, honnan ered a ne-
vünk - mondta Nagy Zsuzsanna, 
az egyesület elnöke. - Hangzása a 
szocializmust idézi, ami nem 
csoda, hiszen 1973-ban jegyezték 
be. Az országban több Meteor ne-
vű egyesület is létezik, ezek an-
nak idején pénzintézetek, keres-
kedelmi vállalatok szakszervezeti 
egyesüléseként jöttek létre. 

A természetjáró csoportok ma 
már önálló társadalmi szerveze-
tek, tagdíjakból és pályázati pén-
zekből tartják fenn magukat. A 
Vörös Meteor működési költsé-
gét fedezi a tagok befizetése, egy 
személytől csak egy-kétezer fo-
rintot kérnek évente. A pályáza-
ton nyert pénzeket tárgyi eszkö-
zökre, szállásdíjakra, versenyek 
nevezési díjára fordítják. A szer-
vezést társadalmi munkában 
végzik a vezetők. Aki sokat túrá-
zik, annak érdemes egy szerve-
zethez tartozni a természetjáró 
igazolványhoz kapcsolódó ked-
vezmények miatt is. A csoportok 
tagjai, ha legalább négyen utaz-
nak együtt, fél áron vehetik 
igénybe a MÁV szolgáltatásait, 

de egyes természetvédelmi léte-
sítményeket is 50 százalékos 
kedvezménnyel látogathatnak, 
és olcsóbban juthatnak szállás-
hoz is. 

A természetjáró szövetségek 
fénykora Magyarországon a 
'60-as, '70-es években volt, ami-
kor a vállalatoktól jelentős anyagi 
támogatást kaptak. - Altalános 
tendencia az országban, hogy 
csökken az egyesületek taglétszá-
ma. Kevesebb ideje és pénze van 
az embereknek arra, hogy a ter-
mészetet járják - mondta Nagy 
Zsuzsanna. A jelenlegi 140 fős 
tagság körében azért még most is 
megtalálható minden korosztály. 
A Vörös Meteor legifjabb tagja 7, 
a legidősebb, Nagy Mihályné Nó-
rika pedig 74 éves. 19 éve járja a 
természetet a csoporttal. - Előtte 
is rengeteget túráztam a csalá-
dommal gyalog és motorcsóna-
kon - mondta Nagy Mihályné. -
A férjem cserkész volt, így a ter-
mészetszeretet egész életében 
fontos volt számára. 

A rangidős természetjáró leg-
kedvesebb túrái azok voltak, 
ahová az unokája is elkísérte. -
Négy- és tizenöt éves kora között 
gyakran elvittem a kirándulások-
ra. Mostanában már nem jön, a 
tanulás mellett nem marad ide-
je, de remélem, később visszatér 
közénk - mondta Nórika néni, 
aki úgy látja, a természetjáró 
csoportok nagy részét idős, ma-
gányos hölgyek teszik ki. Szá-
mukra nemcsak a mozgás örö-
me, hanem az emberi kapcsola-
tok is fontosak. - Nagyon gon-
dolkodnom kellene azon, hogy 
melyik az a tája az országnak, 
ahol még nem jártam - mondta 
Nagy Mihályné. 

FAZEKAS G Á B O R 

Felfújt műanyag óriásparadicsommal tiltakozott a génmanipuláció ellen a Magyar Természetvédők Szövetsége és a szegedi Cseme-
te egyesület tegnap a Széchenyi téren. Az akció országos roadshow része. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy újabb génmódosí-
tás-mentes övezetek jöjjenek létre Magyarországon, így Szegeden is. Ennek érdekében aláírásokat gyűjtöttek Fotó: Karnok Csaba 

http://www.gkm.gov.hu
http://www.energiakozpont.hu

