
Uniós pénzek: Makó, Szentes és Szeged áll az 
élen 

Szeged - Hatvanmilliárd forint uniós forrást nyert az elmúlt két évben a megye 
kilenc városa. Összehasonlításképpen: ennyibıl épül meg az M43-as autópálya 
Szeged és Makó közötti szakasza. 

A városok között Makónak a legmagasabb, Kisteleknek 
pedig a legalacsonyabb az uniós indexe, vagyis az egy 
lakosra jutó támogatási összege. 
 
Számtalanszor megjelent a sajtóban, hogy a 2007–2013-
as idıszakban mintegy 8000 milliárd forint uniós 
támogatás érkezik Magyarországra. Csongrád megye 
városai az elmúlt két évben megpróbálták a fejlesztési 
elképzeléseiket az operatív programokban 
megfogalmazott célokhoz igazítani a pénzszerzés 
érdekében. A városok 2007–2008-ban közel 60 milliárd 
forint uniós forrást nyertek a különbözı pályázatokon. 
Hangsúlyozzuk: ez csupán az önkormányzatok által elnyert összeg. Összeállításunkban 
nem ismertetjük a megyében megvalósuló állami, egyetemi és vállalkozói 
beruházásokat, amelyek a fenti összeg többszörösét teszik ki. Példaként említhetjük 
az M43-as autópálya Szeged és Makó közötti szakaszának építését, amelynek költsége 
60 milliárd forint. 
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Makó szennyvízcsatorna-rendszere 6 milliárdból bıvül. 
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A megye városai százmilliókat nyertek iparipark- és intézményfejlesztésre, 
városközpont-rehabilitációra, kerékpárút-építésre és fürdıkorszerősítésre. 
Felmerülhet a kérdés, mennyire hangolták össze a települések a fejlesztési 
elképzeléseiket, hiszen majd minden városi önkormányzat pályázott iparipark- és 
fürdıkorszerősítésre, városrehabilitációra. Védelmükre legyen mondva: arra 
pályáztak, amit meghirdettek. Elemi érdekük, hogy minden uniós lehetıséget 
megragadjanak, kihasználjanak. 
 
Ugyanakkor a kormány a kialakult pénzügyi és gazdasági válság miatt az uniós 
források átrendezését tervezi. A Népszabadság értesülése szerint a pályázati 
kiírásokban például inkább a munkahelyteremtésre és -megırzésre akarja a kabinet 
helyezni a hangsúlyt, s – ahogy a lap írja – már nem szökıkutakat és élményfürdıket, 
hanem olyan infrastrukturális beruházásokat kíván támogatni, amelyek a gazdaság 
fellendítését szolgálják. 
 
Makó csatornája 
 
A vizsgált települések rangsorában Makó áll az élen. A Maros-parti várost a 
szennyvízcsatorna-rendszer bıvítésére kapott uniós forrás, mintegy 6 milliárd forint 
röpítette az elsı helyre. Emellett fürdıfejlesztésre 1,6 milliárdot, az ehhez 
kapcsolódó városrehabilitációra 900 milliót, a Makói Általános Iskola bıvítésére 500 
millió forintot nyert. Szentesen és Szegeden már korábban elvégezték a csatornázási 
munkát, így más forrásokra startoltak. A Kurca-parti városban az ipari parkot 
fejlesztik gızerıvel. Szentesen eddig egymilliárd forintot költöttek a városközpont 
rehabilitációjára. Elıkészítés, illetve elbírálás alatt 3,5 milliárd forint összértékben 
vannak pályázataik, így például a szentesiek is várnak pénzt fürdıkorszerősítésre. 
Szegeden az elektromos közösségi közlekedés fejlesztése teszi ki a legnagyobb tételt. 
Erre 25 milliárd forintot nyert az önkormányzat az Uniótól. A megyeszékhely 
városrehabilitációra 2,1 milliárdot, három általános iskola rekonstrukciójára több 
mint 800 milliót, kerékpárút-építésre 270 millió forintot nyert. Vásárhely a Petıfi 
Sándor Mővelıdési Központ felújítására, bıvítésére 1,2 milliárd, a fürdı fejlesztésére 
1 milliárd, városrehabilitációra 900 millió, az ipari parkot és a 47-es utat összekötı 
út, valamint ipari vágány építésére 800 millió forint uniós forrást kapott. Vásárhely 
csatornázni szeretné külterületeit, amihez 2 milliárd forint pályázati pénzre lenne 
szüksége. Pályamunkájukat még nem bírálták el. 
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Szaunapark Mórahalmon? 
 
A kisvárosok közül Mórahalom áll az elsı helyen, amely a legtöbb pénzt, közel 400 
millió forintot ipari parkjának fejlesztésére nyerte. Fürdıje élményszolgáltatásának 
bıvítésére és szaunapark létrehozására 440 millió forintos uniós támogatást igényelt, 
de az ügyben még nem született döntés. Sándorfalva összesen 1,1 milliárd forintot 
nyert az elmúlt két évben: 500 milliót kapott az általános iskola bıvítésére, 165 
milliót múzeumfejlesztésre és 133 milliót buszpályaudvar-építésre. Tervezik még a 
bölcsıde és az öregek napközi otthonának felújítását. 
 
Kerékpárút itt is, ott is 
 
Csongrád többek között egy iskola és óvoda felújítására, a felgyıi kerékpárút 
megépítésére és a Serházzugi-holtág rehabilitációjára nyert közel 1 milliárd forintot. 
Elıkészítés, illetve elbírálás alatt közel 2 milliárd forint összértékben vannak 
pályázataik, így például a csongrádiak is várnak pénzt városközpont-rehabilitációra. 
Mindszent egyedül kerékpárút-építésre nyert nagyobb összeget, 259 millió forintot, és 
csatornaépítésre vár 3 milliárdot az Uniótól. Kistelek szintén kerékpárút-építésre 
kapott 108 millió forintot. Emellett akadálymentesítésre, a közösségi közlekedés 
fejlesztésére és a hivatali szervezet fejlesztésére nyert még 115 millió forintot. 
Elbírálás alatt áll a kisváros 666 millió forintos városközpont-rehabilitációs pályázata.  
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