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Másfél éves rejtély Magyarcsanádon 

Elnapolt Pick-közgyűlés 
Hiába gyűltek össze tegnap délelőtt a Pick Rt. 
részvényesei, a rendkívüli közgyűlés elmaradt. A 
halasztást az Arago képviselője indítványozta. 

A Pick Rt. december 17-ére, tegnapra összehívott 
rendkívüli közgyűlését komoly várakozás kísérte, hi-
szen a társaság korábbi, november 13-ára tervezett 
közgyűlése elmaradt. Akkor az aranyrészvényes APV 
Rt. vétózott, s formai okokra hivatkozva halasztotta 
el az esemény időpontját. Tegnap a Pick nagyrészvé-
nyese, a 41 százalékos részesedéssel bíró Arago Rt. 
miatt hiúsult meg a társaság rendkívüli közgyűlése. 
A hétfői eseményen egyebek mellett döntést kellett 
volna hozni a társaság saját részvényeire kapott nyil-
vános vételi ajánlat elfogadásáról. 

Mint arról lapunkban korábban írtunk, az Arago 
Rt. vételi ajánlatot tett az összes szavazati jogot biz-
tosító Pick-részvényre, s időközben ötszáz forinttal 
meg is emelte a „tétet", darabonként 4 ezer 270 fo-
rintot ígérve az értékpapírokért. Az ajánlat december 

7-étől harminc napon keresztül érvényes. Tegnap te-
hát dönteni kellett volna a vételi ajánlatról, ám az Ara-
go képviseletében Sasinszki Ágnes vezérigazgató-he-
lyettes indítványozta a közgyűlés elhalasztását, s egy-
ben az új időpont - január 4-e, 10 óra - elfogadását. 
A jelenlévő 27 részvényes együtt 52,26 százalékos sza-
vazati arányt képviselt, s a szavazás eredményeként 
a közgyűlés elfogadta az időpont módosítását. Sasinsz-
ki Ágnes úgy fogalmazott: az Aragónak egyszerűen 
időre van szüksége ahhoz, hogy átgondolja ajánlatát. 

A január elején tartandó közgyűlés napirendi pont-
jai között a fentiek mellett szerepel majd a Pick Rt. 
alaptőke-leszállítása is, melynek oka a 260 ezer 861 
darab törzsrészvény részvénycserével történő bevoná-
sa. 

A következő közgyűlésen módosulhat a társaság 
alapszabálya is, hiszen amennyiben döntés születik 
az Arago-ajánlatról, s megvalósul a részvénycsere, az 
jelentős változást hozhat a társaság számára. 

O.K.K. 

Megyei siker a közterület-szépítésben 

Csongrád a legszebb 
Folytatás az 1. oldalról 

Az akcióban jelentős szerepet vál-
laltak az általános iskolák. A mun-
kákban részt vevők közül 5 ezer 
576 fő diák volt, akik tanárok és 
szülők felügyeletével, a városgond-
nokság munkatársainak közremű-
ködésével dolgoztak. 

A csongrádi közterületek rende-
zettségét Molnár József polgármes-
ter szerint az elmúlt évek során 
sem véletlenül ismerték el a külön-
féle versenyek zsűrijei. Mint mond-
ta: a „Három szombat" elnevezé-
sű megmérettetésen 1998-ban 
nyert Csongrád egy hasonló kitün-
tető címet. A város első embere 
hangsúlyozta: Csongrád nem az a 
település, melynek közterület-fenn-
tartó szervezetét, a városgondnok-
ságot folyamatosan csak bírálatok-
kal kellene illetni. Úgy vélte: a vi-
dékiek Csongrádot egy rendezett 
közterületekkel rendelkező kisvá-
rosként ismerik, ezért jó lenne, ha 
a közterületek fenntartása kapcsán 
általában csak a gondokat megfo-
galmazók néha elismerő szavakat 
is hallatnának. Helyettük ezt 
ugyanis ismét egy bírálóbizottság 
tette meg. Érdeklődésünkre, mi-
szerint számos helyi lakost - így 
egyes önkormányzati képviselőket 
is - miért lepte meg ez az elisme-
rés, Molnár József kifejtette: nem 
látja mindenki egyformán a várost, 
s néha talán a politika is vezérli a 
bírálókat. Szerinte az egykori „Tisz-
ta udvar, rendes ház" országos moz-
galmat kár volt a rendszerváltozás 
során elfeledni, hiszen annak ked-
vező hatásait máig emlegetik a la-
kosok, s igen sok ház bejáratán 

most is olvasható az egykori, elis-
merést jelző felirat. Szerinte egy 
ilyen mozgalom újraindításával 
nem csak Csongrádon javulhatna 
jelentősen a közterületek általános 
állapota. 

A lapunk által megkeresett ön-
kormányzati képviselők örvende-
tesnek nevezték az elismerést, ám 
többen úgy vélték: a zsűri döntése 
nem biztos, hogy a realitásokat 
tükrözi. A csongrádi közterületi 
állapotok Havasi fánosné szerint 
csak bizonyos körzetekben teszik 
indokolttá a kitüntetést, de 
mindehhez hozzátette: a városköz-
ponttól távolabb eső, kertes házas 
utcákban ma is jelentős a lakossá-
gi közterület-szépítés. Nagymihály 
Gábor pedig úgy vélte: csak bizo-
nyos időszakokban jellemzi a rend 
a város közterületeit, ami jórészt az 
önkormányzat - önhibáján kívüli 
- anyagi nehézségeiből is adódik. 

A társadalmi összefogás teíén 
hamarosan az önkormányzati kép-
viselők és a polgármester is szem-
élyes példát mutatnak. A legújabb 
közterület-szépítési elismerést la-
punk kérésére értékelő Molnár Jó-
zsefhez érkező Nagypál Sándor 
ugyanis kezdeményezte: a Szenthá-
romság téri park rendbe tétele ér-
dekében a polgármester egy társa-
dalmi akcióra kérje fel az önkor-
mányzati vezetőket. Az ötletgaz-
da képviselő vállalta, hogy a szer-
vezésében további harminc fő is 
csatlakozik e közterület-szépítés-
hez. Az ásót, kapát és gereblyét ra-
gadó képviselők társadalmi mun-
kájáról természetesen lapunkban is 
beszámolunk. 

M. SZ. J. 

hely előtt ők verték meg, majd - négy karton cigaret-
táért - egy zsinórral megfojtották és a kezére nehe-
zékként egy kövekkel teli táskát kötve a vízbe lökték. 
A vádlottakat képviselő dr. Kotroczó Béla szerint a val-
lomás több ponton is ellentmondásos, ám nem azért 
kereste meg szerkesztőségünket, hogy ennek állítá-
saival vitatkozzon. Úgy véli, hogy miután az áldozat-
ra a faluban senki nem emlékezett - még az állítóla-
gos szállásadó vagy a törzshelyének mondott kocsma 
személyzete sem - ráadásul a szemtanú sem tudta 
kilétét megnevezni, talán új megvilágításba helyez-
hetné az ügyet egy azonosítás. A vádlottak jogi kép-
viselője szerint különös, hogy a faluban senki sem lát-
ta az áldozatot, miközben a szemtanú szerint hóna-
pok óta ott élt és feketemunkásként dolgozott. 

Dr. Kotroczó Béla azt reméli, lesz valaki, aki más-
fél év után mégis jelentkezik és beazonosítja a holt-
testet. Azt mondja, erre információi szerint van esély. 
Az ügy egyébként hamarosan bírósági szakba jut, 
már a tárgyalás időpontját is kitűzték. 

SZ. I. 
A rendőrségen készült grafika az 
ismeretlen áldozatot ábrázolja 

A taxitársaságok mérsékelt emelést terveznek 

Maximált tarifa alatt 

Könyvtárfejlesztés az egyetemen 
Könyvtárfejlesztésről szóló szerző-
dést írt alá tegnap Budapesten Pá-
linkás fózsef oktatási miniszter 
és Mészáros Rezső, a Szegedi Tu-
dományegyetem rektora, más fel-
sőoktatási intézmények vezetői-
vel együtt. A megállapodás értel-
mében a tárca a jövő év elejétől 
három esztendőn keresztül hoz-
záférést biztosít a szegedi egye-
tem számára elektronikus folyó-
iratokhoz a szeptember 4-én in-
dult Elektronikus Információs 
Szolgáltatás elnevezésű progra-
mon keresztül. A minisztérium 
magára vállalja az előfizetés díját, 

ha az intézmény 2004. december 
31-éig nem csökkenti az eddig 
megrendelt, papíralapú folyóiratok 
számát. A szerződés aláírásáról 
tegnap tájékoztatta a rektor az 
egyetemi tanács tagjait. Hozzá-
tette: ezáltal több mint 1300 olyan 
elektronikus folyóiratot olvashat-
nak majd az oktatók és a hallga-
tók, amelyeket egyébként az egye-
tem nem lenne képes megrendel-
ni. 

A tanácsülésen egyebek mellett 
megvitatták azt a javaslatot, amely 
a Szegedi Egyetem című kétheti 
lap indításának terveit tartalmaz-

ta. Ezeket az arra felkért Dlusztus 
Imre készítette el. A döntéshozó 
testület tagjainak többsége nem 
találta elég megalapozottnak és 
részletesnek az elképzeléseket, 
ezért további tárgyalásokra lesz 
szükség a február óta szünetelő 
újság újraindításához. 

Az ülésen Tráser Ferenc, az 
egyetem gazdasági és műszaki fő-
igazgatója bejelentette, hogy vár-
hatóan december 28-án dönte-
nek arról, melyik pályázó céget 
bízzák meg az Ady téren épülő új 
könyvtár kivitelezésével. A 
Bartha László polgármester által 

felvetett közös kongresszusi köz-
ponttal kapcsolatban elmondta: 
az elképzelés megvalósulásához 
még hiányzik az önkormányzat és 
a Gazdasági Minisztérium közöt-
ti szerződés, e nélkül pedig az ere-
deti tervek szerint folynak a beru-
házás munkálatai. A tanácsülésen 
elhangzottak alapján kizárható, 
hogy a kongresszusi központ a 
könyvtárépület bővítésével jönne 
létre, inkább különálló, ugyanak-
kor az Ady téri komplexummal 
valamilyen módon összekapcsolt 
épületet emelnének a közelben. 

H. SZ. 

A csongrádi belváros miatt nem kell a helyieknek szégyenkez-
niük. Fotó: Tésik Attila 

Hamarosan bíróság elé áll két magyarcsanádi férfi: egy 
különös bűncselekmény vádlottjai. Emberöléssel gya-
núsítják őket, ám furcsa módon az áldozat kilétére 
máig nem derült fény. A vádlottak jogi képviselője azt 
reméli, a tárgyalásig esetleg tisztázódik az elhunyt sze-
mélyazonossága és ez új megvilágításba helyezi az 
ügyet. Maga az emberölés nagyjából másfél eszten-
deje történt. A máig ismeretlen férfi holttestét tavaly 
nyáron találták meg arra járó vadászok Magyarcsa-
nád határában, a Maros partján, egy bányatónál. A 
férfi kilétét a rendőrség hosszú időn át próbálta fel-
deríteni - sikertelenül. Képét akkoriban többször kö-
zölte az írott sajtó, megjelent a televízióban, ám sen-
ki sem jelentkezett, akinek ismerős lett volna. A 
vádirat mindössze annyit tudott megállapítani róla, 
hogy feltehetőleg román, ám a határ túloldalán mű-
ködő társszervek megkeresése sem vezetett ered-
ményre. Az ügy több mint egy éve előzetesben lévő 
két gyanúsítottja egy tanúvallomás alapján került a 
rendőrség látókörébe. Mind a mai napig ez az egyet-
len bizonyíték. A vallomás szerint egy szórakozó-

VÁMLELTÁR 
A Vám- és Pénzügyőrség Dél-al-
földi Regionális Parancsnokságá-
nak munkatársai az elmúlt héten 
116 jogsértő cselekményt derítet-
tek fel. Az összes elkövetési érték 
megközelítette a 7 millió forintot. 
A szabálysértési eljárások során le-
foglaltak a pénzügyőrök - többek 
között - 820 karton cigarettát, 104 
hter szeszes italt, 22 liter tiszta 
szeszt, 800 tasak ételízesítőt és 
150 darab útterelő tüskét. 

TÉLI ESTE ÜLLÉSEN 
A Csongrád Megyei Agrárkama-
ra rendezésében ma 17 órakor Ül-
lésen, a művelődési házban a gaz-
dáknak rendezett téli agráresték 
sorozat keretében két előadást tar-
tanak: a nyugat-európai nagyba-
ni zöldségpiacokról, valamint a 
piaci igényeknek megfelelő haj-
tatásos és szabadpiaci zöldségter-
mesztésről. 

KARÁCSONY A GEDÓIBAN 
A szegedi Gedói Általános Iskola 
karácsonyi hángversenyt rendez 
december 19-én, szerdán délután 
fél négykor a szomszédos Deák Fe-
renc Gimnázium nagytermében. 
A programban Tfelemann, Corelli és 
Vivaldi egy-egy műve szerepel Skul-
téti Andrea (fuvola), Vizsolyi Lívia 
(fagott), valamint a Musica Parlan-
te kamarazenekar előadásában. 

A taxisok jövőre is szeretnék megőrizni utasforgalmukat. 

Nem akarják elveszíteni utasaikat a szegedi taxi-
társaságok. Emiatt tartották eddig is a maximált 
ár alatt tarifadíjaikat. Hasonló módon akarnak 
élni a január elsejétől kapott áremelési lehetőség-
gel is. Álláspontjuk szerint ugyanis nem ugorha-
tók át a piaci korlátok. 

Nagy visszhangot váltott ki a szegedi közgyűlés leg-
utóbbi ülésén elfogadott taxistarifák mértéke. Janu-
ár elsejétől ugyanis akár 300 forintot is elkérhet a ta-
xis, ha odaáll a házunk elé, és 220 forintra emelked-
het a kilométerenként fizetendő viteldíj. 

A városban a taxiszolgáltatást alapvetően 5 társas-
ág látja el. Vezetőiket arról kérdeztük, hogyan tudnak 
életképesek maradni a piacon. A beszélgetésen Sár-
kány Lukács (Rádió Taxi), Temesy László (Gábriel Ta-
xi), Kovács László (Tempó Taxi), Bobkó Attila (Euro-
volán Taxi), Szekeres István (Tele-4 Taxi) gyakorlati-
lag egységes álláspontot képviselt. Mindenekelőtt le-
szögezték: a jelenleg érvényben lévő maximált tari-
fákat eddig sem kérték el utasaiktól. Terveik szerint 
erre január elseje után sem kell számítania a velük 
utazóknak. A piac diktálta követelmények miatt 
ugyanis még a „mohóbb" kollégáiknak is előbb utóbb 
be kell látniuk, hogy az egyébként indokolt magasabb 
ár megfizetését már sokan nem tudják vállalni. 

Véleményük szerint mégis jó, hogy az önkormány-
zat meghatározta a maximális viteldíjakat. Azt remé-

Fotó: Veréb Simon 

lik, hogy ezzel sikerül kordában tartani a néhány 
túlszámlázásra „szakosodott" szabadúszó taxist. A 
közvélemény ugyanis nemigen tesz különbséget a 
szolgáltatók között, nekik pedig fontos, hogy ne ve-
szítsék el utasaik bizalmát. Márpedig amíg akadnak 
olyan egyéni vállalkozók, akik például a reális összeg 
három-négyszereséért visznek el valakit a Nagyállo-
mástól a Forrás Szállóig, addig számolniuk kell en-
nek veszélyével. Éppen ezért a társaságok vezetői 
hangsúlyozták kiemelten ellenőrzik kollégáikat, hogy 
a társáguknál foglalkoztattak csak a helyes tarifákat 
alkalmazzák. A tisztességtelen haszonszerzők kiszű-
résében számítanak a fogyasztóvédelmi felügyelők se-
gítségére is. Szegeden ugyanis jelentős azok száma, 
akik csak alkalmanként veszik igénybe szolgáltatá-
saikat. Ám, ha ezeket az embereket egyszer becsap-
ják, egyhamar biztosan nem ülnek taxiba. A társa-
ságokvezetői rámutattak arra, hogy vannak, akik lu-
xusnak tekintik szolgáltatásuk igénybevételét..Már-
pedig, még az emelt viteldíjak melleit is kevesebb ta-
xiköltséggel kell számolnia egy 3-4 tagú családnak, 
mint ha tömegközlekedési járművekkel, átszállással 
jutna el a kívánt helyszínre. Az alapdíj emelését vi-
szont éppen azért tartották szükségesnek, mert a kis 
távolságokra, „nagykabát helyett" taxiba szállóknak 
vélhetően nem okoz gondot a reális összeg megfize-
tése sem. 

N. RÁCZ JUDIT 


