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A deszki polgármester szerint a fairtás elkerülhetetlen 

Láncfűrész sír 
a Rákóczi utcában 
Kiirtják a fákat, bokrokat az 
egyik deszki utcában, mert csa-
tornát építenek. Egyesek sze-
rint nincs szükség ennyire szé-
les csatornára, inkább a növé-
nyeket kellene óvni. A polgár-
mester szerint dönteni kellett: a 
fák maradnak vagy a belvíz. 

Láncfűrészek és tehergépkocsik 
zajától hangos Deszk, ahol bel-
vízelvezető csatornát ásnak. 
Csakhogy eközben a fákat, bok-
rokat is kiirtják a leendő csator-
na nyomvonala mentén. 

A Rákóczi utca végén már csak 
az egykori zöld növényzet földi 
maradványai emlékeztetnek ar-
ra, hogy nemrég még életerős 
fák, bokrok övezték az utat. A 
földön nyolc-tízéves tuják, vas-
tag gyümölcsfák, sövények és 
egyéb cserjék fekszenek, az utca 
jobb oldala holdbéli tájra hason-
lít. Mák József és családja háza 
előtt torpant meg tegnap délután 
a tarvágás, a férfi az utcán álló 
ápolt almafáit félti a láncfűré-
szektől. A négy éve telepített fák 
éppen mostanában fordultak ter-
mőre, a csodálatos almáktól ros-
kadoznak az ágak. A férfi szerint 
nem indokolt, hogy az árok a ko-
ronarészénél ennyire széles, elég 
lenne keskenyebb is - akkor a 
nyomvonalba eső fák is megme-
nekülhetnének. Mint mondja, 

Munkában a fűrész 

ha gép helyett kézzel ásnák ki a 
problémás részeket, nem lenne 
szükség ilyen óriási pusztításra. 
A gép viszont nem tud dolgozni 
kisebb helyen. 

- Örüljünk neki, hogy van még 
zöldnövényzet. Szerintem meg 
kellene becsülni minden fát, ami 
oxigént termel. Tőlünk nyugatra 
inkább a házat építik arrébb, ha 
egy nagyobb fa áll a terv útjában 
- mondja Mák József. 

Az utca „kopasz" részén élők 
szerint viszont így megszabadul-
hatnak a „risszrossz" fáktól, 
amiket az ott élők ültettek, de 
sosem gondoztak. Mákék szom-
szédja, Szúnyog fánosné is saj-
nálja a háza előtti pár éves fűzfát, 
de a csatornát is fontosnak tart-
ja. Bízik benne, hogy idővel újra 
szép lesz az utca - bár, az még 
évekbe telhet. 

Simicz József szerint a képvise-
lő-testületnek döntenie kellett: 
maradnak a fák, az eső, a belvíz 
pedig az úttesten szétfolyva tönk-
reteszi azt, a házakat pedig feláz-
tatja. Vagy mennek a fák, az út és 
az ingatlanok pedig biztonságban 
lesznek a víztől. A polgármester a 
választási lehetőségek végletessé-
gét azzal magyarázta, hogy na-
gyon kicsi volt a mozgástér a csa-
torna kialakításához. Az úttest 
maga is keskeny, és a csatorna 
mellett halad a gáz-, a víz-, a 

szennyvíz-közmű és 
a telefonkábel is, ami 
szintén szűkíti a he-
lyet. Simicz elmond-
ta: a lakók túlnyomó 
többsége tudomásul 
vette, hogy sajnos 
hiába parkosították 
az utca két oldalát, a 
fejlődés áldozattal jár. 
Az árokkorona kézi 
kiásásáról azt mond-
ta, nemcsak hogy 
kétszer annyiba ke-
rülne és sokkal las-
sabban haladna, de a 
szabványos megol-
dástól is eltérne. A 
korona szélessége 
sem lehet kisebb, ha 
nem szeretnék a la-
kók, hogy beomoljon 
az árok, vagy az éles 
szögű rézsű miatt ki-
folyjon belőle a víz. A 
polgármester ugyan-
akkor megígérte: tö-
rekszik a megegye-
zésre, ha lehetséges, 
megpróbálnak minél 
több növényt meg-
menteni az utcában. 

T.R. Fotó: Schmidt Andrea 

Még mindig a középmezőnyben a gazdagok és a szegények között 

Szeged vezet a megyében 
Csongrád megye leggazdagabb 
települése Szeged, a legszegé-
nyebb Magyarcsanád - a GfK 
Hungária Piackutató Intézet 
idei felmérése szerint. A megye 
országos helyezése nem válto-
zott, Csongrád a kilencedik he-
lyen, vagyis a középmezőnyben 
foglal helyet. 

Kétévente méri fel a GfK Hungá-
ria Piackutató Intézet az ország 
3167 települését olyan szem-
pontból, milyen az ott élők vá-
sárlóereje, vagyis mennyire gaz-
dagok az emberek. A 2006-os fel-
mérés nem okozott meglepetése-
ket, a tanulmány megállapításai 
szerint Magyarországon 2004-
hez képest jelentős változások 
nem történtek. 

Idén Csongrád megyében a Top 
5-öt Szeged vezeti - mint ahogy 
vezette 2004-ben, még az index 
is hajszálra ugyanannyi, 104,8 
pont. Csak összehasonlításkép-
pen: Budapesté 135,4, Pest me-
gyéé 102,3, az ország leggazda-
gabb településé, Hévízé pedig 
146,9 pont. Csongrád megye a 
megyék rangsorában - Budapes-
tet leszámítva - a kilencedik, 
mint ahogy két évvel ezelőtt is az 
volt, az indexe változatlanul 
91,8 pontos. Nincs változás a se-
reghajtóknál sem: 2004-ben is 
Magyarcsanád végzett az utolsó 

GAZDAGOK ÉS SZEGÉNYEK 
CSONGRÁD MEGYÉBEN 

Település 1 fóré jutó vásárlóerő 
(Magyaromág^lOO) j Országos Myezés \ 

Élenjárók 

1 fóré jutó vásárlóerő 
(Magyaromág^lOO) j . • ' f"- i 

Szeged 104,8 196 

Deszk 93,2 685 

Szentes 91,1 823 I 

Hódmezővásárhely 90,6 867 

Dóc 90,2 897 

^H Sereghajtók 

Rúzsa 69,2 2531 

Csanádalberti 67,3 2635 

Királyhegyes 66,8 2655 

Baks 65,8 2708 

Magyarcsanád 63,6 2811 

Forrás: Gfk Hungária DM-grafika 

helyen 63,6 ponttal, de a valami-
vel jobban teljesítő falvak sem 
cseréltek helyet az országos lis-
tán. 

Az adatok elemzésére nem vál-
lalkozott a Gfk Hungária Kft., 
csak a megyére vonatkozó inde-
xeket és a helyezéseket bocsátot-
ták rendelkezésünkre. Az ada-
tokból levonható következtetés: 
Csongrád megye az eltelt két év-

ben nem tudott kitörni a közép-
mezőnyből, viszont helyzete sem 
romlott. 

Ez az eredmény olyan összeha-
sonlításban pozitívan értékelhe-
tő, hogy a dél-alföldi régió másik 
megyéjében, Békésben jelentő-
sen romlott a lakosság vásárló-
ereje, és szegényebb lett Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-
Nagykun-Szolnok, Nógrád, So-

Ml AZ A VASARLOERO? 

I l i Amikor vásárlóerő-indexeket ké-

szítenek a kutatók, nemcsak azt 

vizsgálják, hogy az adott telepü-

lésen élőknek mennyi az elkölt-

hető jövedelmük, hanem egyéb 

szempontokat is figyelembe 

vesznek. A kapott mutató függ a 

telefonvonalak, az autók számá-

tél, fiatalok, vagy öregek lak-

ják-e zömmel a települést, mi-

lyen szolgáltatéegységek talál-

hatók helyben, hány cég ad mun-

kát a felnőtt lakosságnak, és 

mennyi a munkanélküli. A ma-

gyarországi átlagos vásárlóerőt 

100 ponttal jelölik. Gazdag az a 

település, ahol - például - sok a 

magas jövedelmű, többszobás 

lakásban élő fiatal, csatorna ve-

zeti el a szennyvizet, és bőven 

van munkahely. Kicsi a vásárló-

ereje annak a falunak, ahol a la-

kosság 90 százaléka nyugdíjas, 

az önkormányzaton kívül pedig 

nincs más munkáitaté. 

mogy és Tolna megye is. 
Győr-Moson-Sopron viszont to-
vább gazdagodott. Csongrád me-
gyét jelenleg az északnyugat- és a 
közép-dunántúli megyék előzik 
meg, valamint még mindig egy-
gyel előtte áll az örök rivális, Ba-
ranya. 

e k . 

Önállóan indul a Centrum és az MSZDP 

Koalíciós partnerek és vetélytársak 
Külön utakon jár a Centrum és az MSZDP 
Szegeden. Mindkét szervezet az MSZP és 
az SZDSZ ellenében indít önkormányzati 
képviselőjelölteket. Eközben Beck Zoltán 
városi szociáldemokrata pártelnök, önkor-
mányzati tanácsnok városházi irodáját fel-
újítják, titkárnőjét más területre vezényel-
ték. A jegyző szerint ennek semmi köze a 
szocdemek különválásához. 

A Szegedet kormányzó koalícióból már csak 
az SZDSZ és az MSZP tart össze a választá-
sokon. A két tanácsnok a kormányzó koalí-
ció ellen indul. Pászti Ágnes (Centrum) Fel-
sővároson Szentgyörgyi Pál (MSZPj alpolgár-
mester ellenében próbál szerencsét. Beck 
Zoltán (MSZDPj pedig Tarjánban Kenyeres 
Lajossal (SZDSZ-MSZPj mérkőzik. Mind-
eközben a városházi munka is zajlik: az érte-
kezleteken elvben az összes koalíciós párt 
emberei - polgármester, négy alpolgármester, 
két tanácsnok - ott ülnek. A közös munka 
után azonban külön-külön kampányolnak, 
gyűjtik a kopogtatócédulákat a körzetben. 
Különösen élessé vált a két vezető, Pászti Ág-

nes és Szentgyörgyi Pál vetélkedése Felsővá-
roson - mindketten folyamatosan járják a 
panelházak közötti utcákat, olykor össze is 
találkoznak. 

Pászti tegnap azt mondta: az a céljuk, hogy 
a Centrum mind a 25 szegedi körzetben je-
löltet állítson. Vannak köztük függetlenek és 
Centrum-tagok is. 

A szociáldemokraták viszont nem egyedül 
indulnak, hanem a Független Civil Fórummal 
fogtak össze. Mind a 25 egyéni körzetben állíta-
nak jelöltet, ebből 20 helyen MSZDP-s indul -
mondta Beck Zoltán. Hogy a kompenzációs lis-
tán ki hol szerepel, arról még nem döntöttek. 
Kampányukat múlt hét szombaton kezdték el: 
800 embert láttak vendégül a Zápor-tónál. 

Beck Zoltán közben a városházán,iroda és 
titkárnő nélkül maradt, de ez a jegyző szerint 
nincs összefüggésben azzal, hogy önállóan in-
dul a pártja. A hivatalt vezető Mózes Ervin sze-
rint az épületben szükséges felújítást végzik -
elégett ugyanis a villanyvezeték a falban. A tit-
kárnőt azért vezényelték el, mert a festésre vá-
ró, üres irodát fölösleges „őriznie", más terüle-
ten viszont szükség volt a munkájára. Beck 

Zoltánt hiába kérdeztük a régóta tartó felújí-
tásról, használhatatlan irodájáról, nem kom-
mentálta az ügyet. 

MOLNÁR B. IMRE 

BOTKA ES BECK 
ÖSSZEVESZETT 
Az MSZP és az MSZDP akkor rúgta össze a 

port, amikor Botka László megyei szocialis-

ta elnök, szegedi polgármester közölte a 

sajtóval: 2 körzetben az MSZDP jelöltje indul 

MSZP-s színekben. Beck szerint egyezked-

tek ugyan, de nem állapodtak meg erről. 

Botka azt is mondta, hogy Beck nyugdíjba 

vonul, más indul helyette/A szociáldemok-

rata politikus sérelmezte, hogy nyugdíjba 

vonulását a polgármester jelentette be. A 

háttérben meghúzódó konfliktusra a szocia-

listák városi elnöke, Kozma József utalt egy 

alkalommal, amikor azt nyilatkozta, elfo-

gadhatatlan, hogy Beck Zoltán a fiára akar-

ta hagyni a képviselői körzetét. 

Csapó Balázs önkormányzati alkalmazott följelentett egy önkormányzati cégvezetőt 

Nyomozást rendeltek el a temetkezési cégnél 
Nyomoz a rendőrség a szegedi önkormányzati temetkezési cégnél. 
A feljelentő Csapó Balázs, az önkormányzat lakossági érdek-
védelmi megbízottja, köztisztviselő. Az ügyben gyanúsított még 
nincs. A lés tamentum Kft. igazgatója, Hódi Lajos nem tud a 
nyomozásról. „ 

Hűtlen kezelés gyanúja merült 
fel a Szegedi Testamentum Kft. 
gazdálkodásával kapcsolatban, a 
megyei főügyészség nyomozást 
rendelt el, a rendőrség vizsgáló-

ul TENYEK 

Hogy miért rendelt el nyomozást a 

főügyészség? A cég egyik volt dol-

gozója jegyzőkönyvbe mondott 

Csapónak több új információt a 

cég gazdálkodásáról. Ezt több ta-

nú megerősítette. Az adatokat 

Csapó eljuttatta a főügyészségnek. 

A dokumentumbél kiderül, hogy a 

bűncselekmény gyanúját fölvető 

ügyek nem zárultak le évekkel ez-

előtt. Ez azért fontos, mert az 

ügyészség korábban azt közölte: 

„Bűncselekmény elkövetésének 

gyanúja a beadványból megálla-

pítható ugyan, de ezekben az ese-

tetekben az elévülés bekövetke-

zett." 

dik. Az ügy érdekessége, hogy 
önkormányzati tulajdonú cégve-
zetője ellen az önkormányzat al-
kalmazottja, Csapó Balázs lakos-
sági érdekvédelmi megbízott tett 
feljelentést - kétszer is. Első al-
kalommal a feljelentése nyomán 
nem indítottak nyomozást, de 
Csapó ez ellen panasszal élt. A 
megyei főügyészség a nyomozás 
elrendelését most azzal indokol-
ta, hogy „a feljelentő panaszában 
több olyan új tényt is állít, mely 
alkalmas a jelentős vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette gyanújának a megállapítá-
sára." 

Az ügyészségi határozat indok-
lása is említi, hogy Csapó Botka 
László polgármester megbízóle-
velének birtokában vizsgálódott 
a Szegedi Testamentum Kft.-nél. 
A polgármester lapunknak azt 
mondta, ha egyértelműen bebi-
zonyosodik, hogy az önkor-

Csapó Balázs panasszal élt, Hódi Lajos nem tud semmit 

mányzati cégnél bűncselek-
ményt követtek el, akkor lépni 
fog a város vezetése. Először 
azonban a nyomozó hatóságok 
és az igazságszolgáltatás állapít-
sa meg, mi történt! 

Hódi Lajos, a Szegedi Testa-
mentum Kft. igazgatója lapunk-
tól értesült az ügyészség július 
elején hozott döntéséről. Mivel 
nem tudott a nyomozásról, azt 
mondta, egyelőre nincs miről 

CSAP0 VAD0L 
Sikkasztás, adócsalás, hűtlen kezelés gyanúját vetette fel Csapó Balázs. 

Feljelentésében szerepelt, hogy a cég indokolatlanul vett eszközöket. A két-

százezres Britannica Enciklopédiát például évek óta bontatlan csomagban 

találta. Vitatta a milliós reklámszerződéseket, a tanácsadói szerződéseket, 

a drága reklámáru-beszerzéseket. A cég vett egy kenut is - egy dolgozója 

lányának. Hiányolta a szegedi éttermi számlák mellől a megvendégeltek 

listáját. Azt állította, feltűnően gyakran selejteznek „összetöresse!" tárgyi 

eszközöket. így fűnyírók, tévék, videók kerülnek ki a cég leltárából - melye-

ket olykor a dolgozók vettek meg feketén. A munkaruhaszámlák kosztüm-

ről, öltönyről is szóltak, a fizikai dolgozók viszont nem kaptak munkaruhát 

a valóságban, csak a számlákat lehet megtalálni. 

beszélni, nem nyilatkozik. Az 
ügyészség szerint a nyomozás 
elrendeléséről nem kell értesíte-
ni az érintett cég vezetőjét, ha 
nem gyanúsítottja az ügynek. 
Bariné Tóth Éva a megyei fő-
ügyészség szóvivője azt mondta, 
a Szegedi Rendőrkapitányság 
nyomoz az ügyben. A rendelke-
zésükre álló határidő szeptem-
ber 3-án járna le, de kérték a 
meghosszabbítását. Erről az 

ügyészség hamarosan dönt, gya-
núsított még nincs. Csapó Ba-
lázs azt várja, hogy a nyomozás 
eredményeként megerősítik az 
ő vizsgálatának eredményét, 
megállapítják, hogy bűncselek-
ményt követtek el, és bíróság elé 
kerülnek, akik a közvagyont 
herdálják. Csapó levelet írt a 
polgármesternek, ebben tájé-
koztatja, hogy feljelentése nyo-
mán a Csongrád Megyei Fő-
ügyészség jelentős vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette gyanúja miatt nyomozást 

rendelt el a temetkezési cégnél. 
Az érdekvédelmi megbízott sze-
rint a feljelentés az érdekvédel-
mi munka része, az ő feladata az 
is, hogy rámutasson: a város 
polgárainak tulajdonát nem sza-
bad szétlopni, azt a jó gazda 
gondosságával kell gyarapítani. 
Csapó fölvetette a polgármester, 
valamint a felügyelőbizottság fe-
lelősségét is. Emlékeztetett arra, 
hogy a visszásságokról írt jelen-
tését már 2005. január 10-én át-
adta a polgármesternek. 

M. B. I. 


