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Hol jó élni ma Magyarországon 1 

Szakadék Szeged és Szentes között 

Kisvárosi nyugalom Szentesen, nagyvárosi egyetemi élet Szegeden: hányatott sorsú Petőfi Szálló it t , ú j tudományos és információs központ ot t Fotók: Tésik Attila, Karnok Csaba 

Fontos, hogy ahol lakunk, ott minél 
jobban érezzük magunkat . Ha a nyil-
vános adatbázisok alapján hasonlít-
juk össze megyénk két városát, Sze-
gedet és Szentest, kiderül, köztük há-
romszor akkora a különbség, min t a 
főváros és a csongrádi megyeszékhely 
közt. 

Magyarország legvárosiasabb megyéje, 
Csongrád két tipikus lakóhelyét, Szege-
det és Szentest is beválogatta a Haszon 
magazin abba a versenybe, amelyben 16 
magyarországi települést hasonlított 
össze a különböző statisztikai adatok 
alapján. E felmérés keresett választ a 
Hol a legjobb élni ma Magyarországon? 
című, sokak által feltett kérdésre. 

Gazdasági mutatók 
Reprezentatívnak nem, inkább játék-

nak minősíthető az elemzés, mégis 
meglepő eredménye: a csongrádi megye-

székhely és egyik kisvárosa között há-
romszor akkora a különbség, mint a fő-
város és Szeged között. 

Szeged gazdasági indexe 4 ponttal 
jobb mint Szentesé - ha a nyilvánosan 
hozzáférhető adatokat rendezgetjük. 
Igaz, .az egyetlen lakosra jutó helyi 
költségvetési arány Szentesen jobb 
(450 ezer forint), mint Szegeden (343 
ezer 850 forint), de mondjuk az ezer 
lakosra számított vállalkozások száma 
a kisvárosban jóval kevesebb (100), 
mint a megyeszékhelyen (145). 
Ugyanakkor a belvárosi építési telek 
négyzetméterenkénti ára a Kurca part-
ján sokkal olcsóbb (12-13 ezer forint), 
mint a Tisza-parti nagyvárosban (65 
ezer forint). Az ezeken az adatokon kí-
vül még figyelembe vett helyi jövedel-
mi viszonyok, munkalehetőségek, la-
kásárak alapján számolt gazdasági in-
dexre Szentes 11, Szeged 15 pontot ka-
pott. 

A gazdasági indexével a 16 település 
összehasonlításakor legfejlettebbnek 
számító Budapest XIII. kerülete 19 pon-
tot gyűjtött össze, míg a lakosság száma 
és egyebek alapján Szegeddel párhuzam-
ba állítható Győr 18, Debrecen 15; a 
Szentessel versenyeztethető Pápa 13, 
Jászberény 15 ponttal szerepel. 

Életminőség és egyetem 
Az egyetem sokat nyom a latban, ha a 

gyerek útját a bölcsődétől az általános 
iskolán át a felsőoktatásig követjük nyo-
mon. E mérlegen Szeged (Budapesttel 
egyetemben) 9, míg Szentes (Pápához és 
Jászberényhez hasonlóan) 5 ponttal sze-
repel. (Megyeszékhelyünk két verseny-
társa, Győr 7, Debrecen 8 pontot gyűjt-
hetett.) 

A szabadidő eltöltésének minőségét 
nem csupán a színházak, mozik, múze-
umok és éttermek száma és milyensége, 
hanem a sportolási és kirándulási lehe-

tőségek, a környezet tisztasága és érin-
tetlensége is befolyásolja. E szempont-
ból Szeged (Budapest, Győr és Debre-
cen) „jegye": 8, Szentesé pedig 7 (Pápáé 
és Jászberényé 6-6). 

Az életminőséget persze - a fentieken 
kívül - ezer más szempont befolyásolja, 
így például az ezer lakosra számított 
születési (Szegeden 9,2 - Szentesen 8,2) 
és halálozási (11,9-13) szám. A kórházi 
férőhelyek, az orvosok, illetve a nagy-
áruházak mennyisége. Vagy mondjuk a 
tömegközlekedési díj, például a havibér-
let, ami a Tisza partján 3390 - a Kurca 
mellett 2514 forint, illetve a parkolási 
díj, ami a nagyvárosban óránként 210 
forint, míg a kisvárosban ismeretlen ki-
adási tétel. 

A Tisza- és a Kurca-part 
E milliónyi összetevő alapján a mi 

nagyvárosunk 7, míg kisvárosunk 4 
pontot kaphat. Vetélytársaik közül az 

egyik oldalon: Budapest és Debrecen 
ugyancsak 7, ellenben Győr 8 - a másik 
típusban: Pápa 5, Jászberény pedig 6 
pontot tudhat magáénak. 

Meglepő, hogy Szeged (39) és Szentes 
(27) pontjainak összege között jóval na-
gyobb (12) a különbség, mint a főváros 
XIII. kerülete (43) és a mi meggyszékhe-
lyünk között. A Haszon játékába be-
vont, azonos megyebeli települések kö-
zött ennél nagyobb különbség csak a fő-
városi kerület és a vonzáskörzetébe tar-
tozó Üröm község (30) hátrányára mu-
tatkozik. Az összesítésben egyébként 
Győr 41, Debrecen 38 ponttal végzett; a 
Szentes nagyságú Pápa 29, Jászberény 
pedig 32 ponttal szerepel. Elgondolkod-
tató, hogy eredményével a l ó település 
között Szeged (Nyíregyházával egyetem-
ben) a negyedik, ellenben sereghajtó 
(Gyomaendrőddel párban) a csongrádi 
kisváros, Szentes. 

ú . i. 

A díjnyertes esszé írója szerint a politikusoknak csak négyévenként fontosak az emberek 

Koszta Péter Pál: Egy informatikusnak 
nem kell hazudnia a választóknak 

Ezerháromszáz ifjú 
táncos a színpadon 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegcdi Koszta Péter Pál harmadik helyezést ért el 

Az Országos Választási Iroda 
első választók számára kiírt esz-
szépályázatán harmadik helye-
zést ért el Koszta Péter Pál. A 
tizennyolc éves szegedi fiú 
munkájában görbe tükröt tar-
tott a mai politikai élet elé. 

- A magyartanárnőm szólt az 
osztálynak, hogy az Országos 
Választási Iroda esszépályázatot 
írt ki az első választók számára. 
Ez először senkit nem hozott láz-

ba, de az óra után engem külön 
megkérdezett : lenne-e kedvem 
írni egy dolgozatot - meséli 
Koszta Péter Pál, miért is fogott 
bele az első választók számára 
kiírt pályázat elkészítésébe. A 
néhány hét alatt megírt díjnyer-
tes munka alapja a Trainspotting 
című film volt. 

- Ez úgy kezdődik, hogy válaszd 
az életet, válaszd a jövőt. Ezt egy 
heroinista srác mondja, aki a film 
elején még belövi magát, a végén 

Fotó: Karnok Csaba 

mégis az életet választja. Én ezt a 
parlamenti választással úgy kap-
csoltam össze, hogy rengeteg vá-
lasztás van az életben - jók és 
rosszak egyaránt. Például a 
médiából záporozó, a fogyasztó-
kat megcélzó reklámok is a vá-
lasztásról szólnak. Mivel ilyenkor 
a pártok is eszeveszett reklám-
kampányba kezdenek - sokaknak 
a parlamenti választások sem je-
lentenek többet két vagy több ter-
mék közötti választásnál - mond-

ta az Eötvös József gimnázium 
harmadik osztályos tanulója, aki-
nek azért ennél többet jelentett 
április 9-e. Egy olyan jövő kezde-
tét, aminek alakításába most elő-
ször neki is joga volt beleszólnia. 

S hogyan látta dolgozatában 
politikusainkat a tizennyolc 
éves első szavazó? „Bennünket 
'királyaink' négyévente vesznek 
szemügyre. Az egyik csak ekkor 
kezd életszínvonalunk javításá-
val foglalkozni, ilyenkor jön az 
adócsökkentés és a különböző 
egyéb ígéretek. A másik oldal 
pedig úgy veszi szemügyre 
alattvalóit, hogy mennyire 
'rossz kezekben' voltak ennek a 
pártnak a gondozásában. Per-
sze az ő gondozásukban sem 
volt jobb, csak azt próbálják el-
hitetni velünk. Mi pedig el is 
hisszük, mert a választások ki-
menetelében eddig egy dolog 
volt ami állandó: a kormány-
váltás" - olvasta fel több héttel 
ezelőtt papírra vetett sorait a 
fiú. 

Esszéjét az OVI által felkért há-
romtagú zsűri a harmadik leg-
jobb pályamunkának ítélte, ami-
ért tárgyjutalmat vehetett át 
szombaton Budapesten, a Duna 
Palotában. - Egy politikus jól ke-
res, de én túl jó embernek érzem 
magam ahhoz, hogy millióknak 
hazudjak. Inkább informatikus 
szeretnék lenni - mesélt tervei-
ről Koszta Péter. 

K. G. G. 

Kicsi még a mi lányunk! - énekelte és táncolta műsorá t a szol-
noki Tallinka néptáncegyüttes, majd a kalocsai és izsáki gyere-
kek adták elő műsoruka t a szegedi kisszínház színpadán. Őket 
a szegedi, zákányszéki, csongrádi és makói fiatalok követték, 
bizonyítva, nem a lányok kicsik, a nézőtér szűk a szombaton 
kezdődött XVI. országos gyermek- és ifjúsági néptáncfesztivál 
ünneplő közönségének. A negyven együttest tegnap is három 
telt házas előadás vastapsoló publ ikuma biztat ta . Ma délelőtt 
10-kor folytatódik a program. Délu tán 5 órakor a Szegedi Nem-
zeti Színházban gálaműsorral zárul a dél-alföldi régió tánccso-
por t ja inak és vendégeiknek háromnapos művészeti találkozója. 

Ferge t eges n é p t á n c a k i s s z í n h á z b a n Fotó: Frank Yvette 


