
Szalámis taktika: hűségpénz 
a a a H M m p ^ B n M H M H H H M H n H H B M H M H M N M H n H H i 

Kiélezett piaci helyzet közepette látta vendégül tegnap, 
szerdán a Pick Rt. vezérkara a legfontosabb termelő 

partnereit. Most épp vágnivaló sertésből van hiány, így 
biztató a termelők rövidtávú pozíciója. A felvásárlási árak 

nap mint nap kúsznak fölfelé, s akad 100 forint körüli ajánlat 
is az élősertésre. Ebben az átmeneti helyzetben nem 

kecsegtethet gyors sikerrel az egyeztetés, a piacon az az úr, 
aki többet fizet. Ennek az ellenkezőjére volt példa a tavalyi 

esztendő, amikor a sertés olcsó pénzért sem kellett senkinek. 
E két szélsőséges helyzet alapjaiban függ össze. Talán épp 
ezért csengett össze az felszólalások alaphangja, a hosszú 

távú együttműködés szükségszerűségéről. 

Bihari Vilmos vezérigazgató 
elöljáróban a nemrégiben tár-
sasággá alakult vállalat priva-
tizációs elképzeléseiről szólt. 
A tőzsdére kerü lés sz igorú 
mércéjének megfelelni kívánó 
neves cég számára különösen 
fontos, hogy a befektetők kor-
rekt és megbízható gazdálkodó 
egységnek ismerjék. Terveik 
szerint a '97-ig tartó fejlesztés 
e r edményekén t éven te 600 
ezer sertést és 24 ezer marhát 
tudnak vágni. Szalámiból 14 
ezer, míg hentesáruból 12 ezer 
tonna az elképzelt mennyiség. 
Míg a termékkör bővülésével 
számolnak, a tőkehús értéke-
sítésben elképzelhető a kisszer-
vezetek térnyerése. 

A pillanatnyi helyzetre jel-
lemző, hogy a f e lvásá r l á s i 
szerződések kétharmad rész-
ben teljesülnek csak, s ezután 
dől el, hogy a h iányzó rész 
végképp „elveszett", vagy a 

Elnöki rajt 
A Csongrád Megyei 

Bíróság elnöke október I-
jétől, a mai naptól Rózsá-
né dr. Markó Zsuzsannát a 
Szegedi Városi Bíróság, 
dr. Cséffán Józsefet a Sze-
gedi Munkaügyi Bíróság, 
dr. Geréby Zsuzsannát a 
Csongrádi Városi Bíróság 
elnökévé nevezte ki öt év-
re. Dr. Szabó Andrást no-
vember l-jétől egy eszten-
dőre a Makói Városi Bíró-
ság elnöki teendőinek el-
látásával bízta meg. Ezzel 
a megyében a bírósági el-
nöki kinevezések és meg-
bízások lezárultak. 

kánikulai rossz súlygyarapodás 
miatti időeltolódásról van csak 
szó. Szándékuk szerint a ter-
melő és feldolgozó jövőbeni 
biztonságát szolgálják az itt 
közzétett jövő évi szerződési 
feltételek. 

Az a sertéstartó, aki az idén 
is hűséges volt a Pickhez, jö-
vőre 1 forint felárat kap kilón-
ként. A kistermelők körében is 
törekednek a minőségi átvé-
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BEMUTATKOZIK AZ 
SZDSZ POLGÁRI DEMOK-
RATA PLATFORMJA 17.30 
órakor Kádár Péter ország-
gyűlési képviselő, Szabó Béla 
István országos ügyvivő és Tóth 
Gy. László politológus rész-
vételével, a Földváry utca 3. 
szám alatti klubban (Honvéd 
térnél). A rendezvény nyitott 

HOLNAP 

VÁLASZTÁS FÉLIDŐBEN. 
Dr. Szilárd András és Tápé 
vendége: Fodor Gábor (a Fidesz 
parlamenti képviselője, az 
Emberijogi, Kisebbségi, és 
Vallásügyi Bizottság elnöke) 17 

telre, s ezt elsősorban az ehhez 
tartozó felárakkal ösztönzik, 
amely a tervek szerint 20, 11,8 
forint az I.-III. osztályban. Az 
alapárra két, 75 és 80 forintos 
változat készült. A gyors árin-
gadozás kivédésére ezt egyéb-
ként havonta egyeztetik, de a 
korrekció más formáin is gon-
dolkodnak. A nagysúlyú sertés 
alapára valamelyest magasabb 
lesz a tőkesertésnél, de minő-

KÖZÉLETI 
NAPLÓ 

órától a tápéi általános iskolába 
várja az érdeklődőket. 

DR. SALLAI MIKLÓS 
párttámogatás nélküli független 
jelölt személyes beszélgetésre 
hívja a választópolgárokat 17 
órára, az Általános Iskola 2-es 
számú épületébe (Honfoglalás u. 
71.). 

AZ MDF székházban (Római 
krt. 31.) 17 órától dr. Kiss Lajos 
ügyvéd jogi tanácsadást tart. 

AZ ANTALL-KORMÁNY 
KÉT ÉVE A FIDESZ SZEM-
SZÖGÉBŐL: Fodor Gábor 

ségi felár nincs rá. A vázoltak 
természetesen csak tájékozódá-
si pon tkén t é r t éke lhe tők , a 
konkrét feltételeket mindig a 
szerződéskötéskor döntik el. 

Itt jelentették be, hogy októ-
berre 5 forintos időszaki felárat 
adnak. Ettől nem lesz ugyan 
több a vágnivaló, de talán ke-
vesebbet visz el belőle a kon-
kurencia. 

A termelői körből is többen 
sürgették, hogy mielőbb rakják 
le a hosszútávú együttműködés 
alapjait, mely arra az egyszerű 
a l ap igazság ra épü l , hogy 
egy iknek se jó , ha a másik 
tönkremegy. Nem lehetetlen, 
talán épp most jött el az ideje, 
hogy ez a sokadszor i fe l i s -
merés végre valósággá váljék. 

T. Sz. I. 

előadása és fóruma 19 órától a 
Victor Hugó utca 5. szám alatt. 

A SZEGÉNYEK NEMZET-
KÖZI SZÖVETSÉGE 19 óra-
kor Kübekházán, a kultúr-
házban alakuló közgyűlést tart, 
melyre meghívja Kübekháza, 
Újszentiván és Tiszasziget lakóit. 

' * 

DR. BRATINKA JÓZSEF 
országgyűlési képviselő irodája 
(Szeged, Rákóczi tér 1., megyei 
önkormányzat épülete, 617-es 
szoba) hétfőn, szerdán és 
pénteken 13-15 óra között tart 
fogadóórát. Tel.: 321-622/267. 

Városházi lobbyk egymás ellen 

Kinek az embere 
lesz az igazgató? 

Egy szakintézmény igazgatójának kinevezése ígér kemény 
politikai összecsapást a közgyűlés mai ülésén. A Somogyi-
könyvtár abba a szűk intézményi-vállalati körbe tartozik, 
amelynek lefejezésére régóta készül a helyi politikai erők 
egy csoportja. A nyisszantásra nyíltan nem vállalkozva, a 
hatalomnak ez a köre korábban olyan rendelet megalkotását 
vitte keresztül, amelynek értelmében a tanácsrendszerben 
végrehajtott kinevezéseket revízió alá veszi a közgyűlés, 
amely legitimitásának teljes birtokában így tulajdonképpen 
újratárgyalja a pozíciókat és az embereket. Ez nagy ültetősdi 
azonban csupán elleplezésére szolgált volna ama néhány -
egyeseknek különösen fontos - személycsere lebonyo-
lítására. Legalábbis ezt állította az a képviselő (a közgyűlés 
liberális tagja), aki érzése szerint az utolsó pillanatban kere-
sett meg bennünket, mielőtt a politika erőszakot tenne a 
szaktudáson. (Úgy nyilatkozott, a mai városházi vitában név-
vel is vállalja véleményét.) Elmondása szerint fokozott fi-
gyelemmel kísérte a kulturális bizottság üléseit, s az a meg-
győződése alakult ki, hogy a Somogyi-könyvtár igazgatóját 
mindenképpen el akarják távolítani. A szituáció különösen 
azért tűnik durvának, mert a három érdemi pályázó közül 
egyedül a jelenlegi igazgató felel meg a pályázati követelmé-
nyeknek, vagyis csak ő rendelkezik felsőfokú szakirányú (a 
könyvtáros kamara által is elismert) végzettséggel - a másik 
kettő nem. E kettőt a bizottság mégis alkalmasnak ítélte, és 
közgyűlési ajánlásában az első helyeken emelte ki őket. A 
képviselő szerint a mostani igazgató ellenében két lobby dol-
gozik: 1. viszonylag kis erőbedobással a konzervatívok né-
hány frontembere; 2. náluk sokkal keményebben a polgár-
mester és a kulturális bizottság (liberális) elnöke. Mindkét 
érdekcsoportnak megvan a maga jelöltje. 

Az esti órákban tudtunk telefonon beszélni dr. Simoncsics 
Jánossal, a kulturális bizottság elnökével. Nincsenek érdek-
csoportok, nincs jelöltem. A pályázatok anyaga, a személyes 
meghallgatások és a szakértői vélemények alapján alakítot-
tuk ki álláspontunkat. A pályázatokat látta a jegyzői iroda 
vezetője, mai előterjesztésünket törvényességi szempontból 
véleményezte a jegyző. A jelenlegi igazgató riválisai szintén 
régóta vannak a pályán, elvégezték a megfelelő tanfolya-
mokat. és van a szaknak megfelelő, nem könyvtáros, de böl-
csészdiplomájuk, mondta. 

Nem mentes a politikától a szabadtéri igazgatói megbízá-
sának kiadása körüli vita sem. Kizárólag anyagi kérdés lesz 
viszont a távhőszolgáltatás díjtételeinek megállapítása. 

Ebéd a laktanyában 

A csongrádiaknak ha tet-
szik. ha nem, most már tény, 
hogy a kiürült laktanyába me-
nekülteket költöztettek. Mit szól 
ehhez a város polgármestere, 
Losonczi Zollánné? 

- Nekünk az a feladatunk, 
hogy ebben a helyzetben a vá-
ros nyugalmát biztosí tsuk -
mondta. - Arra kértük a tábor-
vezetőt, hogy folyamatosan és 
korrektül tájékoztassanak ben-
nünket minden l épésükrő l . 
Úgy tűnik, sikerült megtalál-
nunk a közös hangot. ígéretet 
kaptunk arra. hogy az önkor-
mányzati képviselők, a polgár-
mesteri hivatal, és egyáltalán, a 
városi é rdek lődők e lőze tes 
egyeztetés alapján bármikor 
kilátogathatnak a laktanyába. 

A táborvezető a rendőrséggel 
is egyeztetett. 

- Lapunkban több írás is 
szólt arról, hogy a városban 
vannak olyanok is, akik nem 
igazán „tapsolnak" a mene-
külttábor idetelepítésének... 

- Vannak i lyen és olyan 
hangok is. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy más települése-
ken normális kapcsolat alakult 
ki a helybéli lakosság és a me-
nekülttábor lakói között. A fé-
lelmek a nem megfelelő tájé-
koztatásból is adódhatnak. Azt 
el kell mondanom, hogy a tá-
bor megny i t á sáva l 3 0 - 4 0 
csongrádi munkanélküli kapott 
állást, ők a szolgáltatásban és 
az őrzésben dolgoznak. 

- A városnak nagy tervei 
voltak a megüresedett lakta-
nyával. Mi lesz most az ál-
mokkal? 

- A belügyminiszter levél-
ben garantálta nekünk, hogy 
amennyiben az önkormányzat 
meg te remt i a f e l sőok ta t á s i 
intézmény indításának anyagi 
feltételét, megszerzi a laktanya 
épületét, akkor 30 napon belül 
kiürítik a tábort. Egyébként a 
Belügyminisztérium jövő év 
június 30-ig kapta meg a Hon-
védségtől a lé tesí tményt . A 
menekültügyi hivatal tájékoz-
tatása szerint egy másik me-
gyében. egy nagyváros mellett 
kívánnak kialakítani egy nagy-
méretű menekülttábort. 

- Hallani olyan hangokat is, 
hogy ez a „vállalkozás" viszi a 
város pénzét. 

- Csongrádnak egy fillérjé-
be sem kerül. Az étkezéshez a 
nyersanyagot az itteni üzletek-
ből, a termelőktől szerzik be, 
vásárolják meg. Minap a nyug-
díjasokkal találkoztak a mene-
külttábor önkormányzatának 
vezetői. Elmondták, honnan 
jöttek, milyen megrázkódtatá-
sokat éltek át. Az ilyen találko-
zások, beszélgetések is segít-
he tnek abban , hogy a még 
meglévő fenntar tások meg-
szűnjenek. 

V . FEKETE SÁNDOR 
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Csongrádnak egy fillérjébe sem kerül 

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

Elégedett-e Ön a Magyar Televízió műsoraival? 
Főszerepet kapott napjaink politikai hírei között a Magyar 

Televízió. Egyes csoportok az elnök leváltását szorgalmazzák, 
mások pedig maradása mellett tüntetnek. Közben pedig 

a műsorokról mintha megfeledkeztek volna. Ezért kérdeztük 
a város polgáraitól: elégedettek a televízió műsorával? 

Schulcz Péter, építészmérnök: - Ha egyértel-
mű válasz kell, akkor: nem. Nem túl változatos 
a műsork íná la t , igényes p rodukc ió csak 
elvétve akad, gondolok itt a tudományos is-
meretterjesztő műsorokra. A nem kifejezetten 
magyarországi társadalompolitikai kérdéseket 
feszegető adások is hiányoznak, ilyen volt 
több évvel ezelőtt a Panoráma. Véleményem 
szerint ma túl sokat foglalkozik a hazánk 
környéki magyar viszonyokkal, ezt nem érzem 

jónak, sőt, nekem visszatetsző. Nem hiszem, hogy ezzel segítünk 
a környező országokban élő magyarokon. Veszélyes ez a poli-
tika, s ezzel talán hitelét is veszti az ország. Tudok a médiaelnök 
körüli hercehurcáról is. Ehhez szerintem a kormánynak semmi 
köze nincs, tehát az újságírás egy független szakma, nem a 
kormány feladata, hogy ellenőrizze. 

Dr. Szabó Emiiné. nyugdíjas pedagógus: -
Ritkán szoktam tévét nézni, ugyanis jobban 
szeretek olvasni. Jórészt délután ülők le a ké-
szülék elé. A televízióban egyébként nagyon 
szeretem az ismeretterjesztő műsorokat, csak 
sajnos egyre kevesebb van belőlük. A politikai 
műsorokat is néztem, hát..., nem marasztalom 
el a mai politikát, de úgy érzem, egy helyben 
topognak. Nagyjából ismerem a tévéelnökvi-
tát is, de nem merülök el benne, hiszen tapasztalatom szerint 
semmi értelme nem lenne, igazából kisemberek vagyunk ehhez. 
Úgy intézik úgyis, ahogy ők akarják, mi ebbe nem szólhatunk 
bele. 

Czinkóczi Pálné, MNB-dolgozó: - Lehetne 
változatosabb is a műsor. A Híradót, az Esti 
Egyenleget, a színházi közvetítéseket mindig 
meg szoktuk nézni. A sorozatokat is szeretjük, 
a Família kft . például nagyon humoros és 
jópofa. A politikai műsorokat a férjem szokta 
nézni. A tévévitáról tudok, de ehhez mi nem 
nagyon tudunk hozzászólni. Végül is azt nem 
mondhatnám, hogy nem vagyok megelégedve 

a Magyar Televízió műsorával, talán a jó filmeket hiányolom a 
leginkább belőle. 


