
PÉNTEK, 2 0 0 2 . JÚLIUS 19. • A K T U Á L I S " 3 

A Pulz utcai telek megvásárlását tervezik 

A Szeko-telephely marad 
A március óta a Szegedi Paprika 
Rt. telephelyeként működő 
konzervgyárra a jövőben is szá-
mítanak, igaz, más profilra áll-
nak majd át. 

Egyelőre nem változott a márci-
usban kialakult felállás a Szegedi 
Paprika (Szepa) Rt.-ben. Négy 
hónappal ezelőtt történt, hogy a 
Szepa megvásárolta annak a Sze-
gedi Konzervgyárnak (Szeko) az 
eszközeit és berendezéseit, 
amely csaknem egyéves ^kény-
szerszünet után 2001 decembe-
rében kezdett el újra termelni. 

A márciusi váltáskor azzal in-
dokolta a Pick Rt. tulajdonában 
lévő Szepa a konzervgyár megvá-
sárlását, hogy közgazdasági érte-
lemben semmi sem indokolja 
két hasonló profilú, hasonló ter-
mékeket gyártó cég versenyét a 
feldolgozóipari mamutokkal. 
Sokkal inkább az a praktikus, ha 
az erők koncentrálásával, s a 
költségek csökkentésével együt-
tesen érnek el jobb pozíciókat a 
piacon. Négy hónapja termel te-
hát az új rendszerben a Szepa Rt. 
konzervüzeme, amely immáron 
egy Pulz utcai telephellyel, vala-
mint plusz 85 dolgozóval is ren-
delkezik. Mint ahogy azt Bartos 
Andrástól, a Szegedi Paprika Rt. 
vezérigazgatójától megtudtuk, a 
Szeko telephelyén egyelőre még 
annak hagyományos termékeit 
gyártják, mélyhűtött, konyha-
kész árut állítanak elő, húscson-
tozással foglalkoznak, valamint 

Ma még saját termékeket gyárt a konzervgyár. Fotó: Schmidt Andrea 

a Pick-csoporthoz tartozó cégek-
nek, s más társaságoknak is hű-
tőkapacitást ajánlanak fel. Egyre 
inkább érlelődik azonban a veze-
tésben az a gondolat, hogy prak-
tikus lenne még ésszerűbbé ten-
ni a termelést. 

A különböző termékek gyártá-
sát aszerint szeretnék átcsopor-
tosítani, hogy melyik telephely 

milyen adottságokkal rendelke-
zik. A Szegedi Paprikánál pedig, a 
Szövetkezeti úton gyártanák az 
összes konzervet, köztük a máj-
krémeket is. A két üzem kapaci-
tása és árbevétele között külön-
ben jelentős a különbség, csak-
nem négyszeres. Ennek egyrészt 
az az oka, hogy a Szepánál kettő, 
míg a Szekónál csak egy műszak-

ban dolgoznak, továbbá a Papri-
kában exportra is termelnek. Szó 
sincs tehát a Szeko-telephely el-
sorvasztásáról. Olyannyira, hogy 
tervezik az egyelőre még a Szeko 
2001 Rt.-tői bérelt telek megvá-
sárlását is. Azon a helyen a jövő-
ben mindenképpen élelmiszer-
ipari termeléssel számolnak. 

FEKETE KLÁRA 

Voksok 
a máglyán 
BÁTYI ZOLTÁN 

Megszámolni is képtelenség, hány milliót költöttek a pártok 
azért, hogy a számukra tetsző karikához csábítsák az ikszelők ke-
zét. Tízezrek dolgoztak megtervezésén, kinyomtatásán, szállítá-
sán, csomagolásán. Aztán mi, választók, elbújtunk vele egy füg-
göny mögé, s vagy egy laza mozdulattal, vagy a toll csonkig rág-
csálása után döntöttünk, márpedig nekünk akkor is ez (vagy ép-
penséggel a másik) párt a szimpatikusabb. Aztán már az urna kö-
vetkezett, számlálóbiztosok fürkész tekintete, jegyzökönyvet is 
írtak róla, őrizték, amilyen szigorúan és szakszerűen csak lehe-
tett, s most elérte a vég. A szavazócédulák - mert hát mi másnak 
a több hónapos történetét is idéztem volna fel - csendben elhalá-
loznak. 

Szegeden, Szentesen, Makón bezúzzák, Kövegyen iratmegsem-
misítőbe küldik. Vásárhelyen háromszáz literes bádoghotdóban 
égetik el, míg Öttömösön és Rúzsán az önkormányzati hivatal 
udvarán raknak máglyát a szavazólapokból. Most csupán Csong-
rád megyei példákat említettem, de talán ennyiből is kiderült -
igencsak sokféle véget szántak a papírdaraboknak. Ám aligha 
azon fortyannak föl viták a megsemmisítés idején, ki és hol vetett 
végett a rábízott cédulák életének. 

Az elmúlt hetek történéseiből, a pesti hídlezárásból, tünteté-
sekből, a politikusok televíziós vitáiból inkább az derült ki - ma-
gával a megsemmisítés tényével nem tudtak többen megbékélni. 
Voltak, akik választási csalásra hivatkozva kértek újraszámlálást. 
A demokráciába igenis belefér - mondták mások -, hogy átnéz-
zük még egyszer, egy-egy pártra hányan is voksoltak. A volt mi-
niszterelnök, Orbán Viktor gratulált a győztesnek, belügyminisz-
tere, Pintér Sándor számolt be arról: a választások rendben, az 
előírások szerint zajlottak le, az országgyűlés tagjai szavazatukkal 
hitelesítették a végeredményt. Miért számolnák hát újra a szava-
zatokat.1-érkezett az ellenkezés a másik oldalról. 

Az új kormány pedig megkezdte munkáját. Mint ahogy az új el-
lenzék is. Csak választókból nem találni újat. Mi, régiek remény-
kedünk hát abban, hogy az önkormányzati szavazásokig minden 
voksharcban induló átérzi: nem egymás ellen kellene küzdeniük, 
hanem talán értünk. 

Csongrád megyében 800 ezer szavazócédulát kell megsemmisíteni 

Van, aki zúz, van, aki éget 
Folytatás az 1. oldalról 

Öttömösön és Rúzsán viszont el-
égetik a lapokat. - Hétfőn mág-
lyát rakunk a hivatal udvarán a 
közel 3300 cédulából - árulta el a 
rúzsai jegyző, Lábecz László. Öt-
tömösön ő helyettesíti kollégá-
ját, így ismeri az ottani módsze-
reket is. A megyeszéli települé-
sen kályhába kerül az 1200 cédu-
la. 

Szentesen 30 ezer darabot kell 
megsemmisíteni. Az önkor-
mányzat egy gépet bérel, amivel 
a hivatal udvarán zúzzák be a cé-
dulákat. - Korábban a kórház 

égetőjébe vittük a szavazólapo-
kat, de azok az új rendelkezés ér-
telmében most nem kerülhetnek 
ki a hivatalból - tudtuk meg 
Sztantics Csaba jegyzőtől. 

Makón is zúzzák a cédulákat. 
Korábban a téglagyárban égették 
el a szavazólapokat. - Szegedről 
bérelünk egy ipari iratmegsem-
misítőt és ebbe tesszük a har-
minc szavazókör összes lapját -
nyilatkozta Kis Matild, a helyi 
választási iroda vezetőhelyette-
se. A munka sokáig fog tartani -
magyarázta -, de az egész napot 
erre szánják. 

Kövegyen négyszáz választó-

i é n r n o s i K o n n y e a e n 
bekapcsolódhat a gázszolgáltatásba! 
Azon új OgyMatok létzétt. akiknek a gátfogyasztás megkezdéséhez hozzájárulás-
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polgárt tartanak nyilván. Lovász-
né Borbás Erika körjegyző sze-
rint gyorsan végeznek a cédulák-
kal, amelyek iratmegsemmisítő-
be kerülnek. 

Hódmezővásárhelyen igen 
speciális technikával szabadul-
nak meg a céduláktól. - A polgár-
mesteri hivatal udvarán három-
száz literes bádoghordókban 
égetjük majd el az ötvenezer da-
rabot - tájékoztatta lapunkat 
Korsós Ágnes jegyző. Csak azért 
van ilyen kevés cédula, mert a 
hatvan szavazókörös városban 
nem volt második forduló. 

K.T. 

Nyári fieszta a légtérben 

Négy magyar klub 
ugrik célba Szegeden 
Jugoszláv mintára szervez négy 
magyar város ejtőernyős klubja 
célbaugró versenyt. 

A viadal házigazdája szombaton 
reggel kilenctől a Szegedi Repülő 
Egyesület ejtőernyős szakosztá-
lya. Csorba József szakosztályve-
zetőtől megtudtuk, hogy Kecske-
mét, Nyíregyháza és Dunaújvá-
ros nagy múltú ejtőernyős egye-
sületeinek 3-3 fős csapatát fo-
gadják a célbaugró versenyen. 

A négyfordulós viadal döntőjé-
be három csapat kerül, akik a ju-

goszláv hasonló versenysorozat 
első három helyezettjével mérik 
össze tudásukat. 

A szeptemberi döntőt valószí-
nűleg a Tesco Áruház parkolójá-
ban rendezik meg, ide érkezik 
majd a két ország összesen hat 
csapatának 18 ugrója. 

A szombaton reggel a szegedi 
repülőtéren kezdődő ejtőernyős 
fiesztán a célbaugrók megtekin-
tése mellett alkalom lesz sétare-
pülésre, és a bátrak az ejtőernyős 
tandemugrással is megpróbál-
kozhatnak. 

Előtisztítót épít a Phoenix Makón 

Gumigyári támogatás 
Húszmillió forintos vissza nem 
térítendő támogatással segíti a 
területfejlesztési tanács a ma-
kói Phoenix szennyvíz-előtisz-
títójának megépítését. A nagy-
üzem naponta 270 köbméter-
nyi vizet használ fel. 

Tíz makói és Makó térségi vállal-
kozás beruházását támogatta a 
megyei területfejlesztési tanács. 
Az úgynevezett TFC, azaz terü-
letfejlesztési célelőirányzat hat-
vanegy és fél milliója három 
apátfalvi, egy kiszombori és egy 
pitvarosi beruházás mellett öt 
makói cég fejlesztését segíti visz-
sza nem térítendő támogatással. 
Az összes beadott pályázat nyert, 
s egy kivételével az összes pályá-
zó a kért összeget kapta meg. Az 
egyetlen kivétel a Gumiművek 
Phoenix Hungária Kft. volt, 

amely harmincnyolcmillió forin-
tot kért, és húszat kapott. Ez a 
teljes keret harmada. A döntés-
ről szóló dokumentumot a mi-
nap Búzás Péter polgármester, a 
Makó térségi önkormányzati tár-
sulás elnöke, a döntést hozó ta-
nács tagja adta át Obver Stor-
beck ügyvezető igazgatónak az 
üzemben. Mivel még mindig van 
kerete a tanácsnak, a polgármes-
ter arra biztatja a vállalkozókat, 
hogy pályázzanak. Olivér Stor-
beck azt mondta, az üzem minél 
hamarabb szeretné megépíteni 
azt az előtisztító berendezést, 
amelyen át a legújabb környezet-
védelmi előírásoknak is megfele-
lő, szennyvíz folyhat a makói 
csatornarendszerbe. A kft. a ma-
kói ipari park már elkészült háló-
zatára fog csatlakozni. Az üzem-
ben naponta 270 köbméternyi 

vizet használnak fel. A 100 köb-
méternyi hűtővíz tiszta, ezt fel-
használás után sem szükséges 
kezelni. A tisztító megépítése a 
cégnek mintegy százötvenmillió 
forintjába kerül, és ehhez az ösz-
szeghez a TFC-ből kapott húsz-
millió mellett a Környezetvédel-
mi Alap Célelőirányzathoz be-
adott pályázat várható támogatá-
sa is hozzájárul, reményeik sze-
rint. A cég jelenleg 570 főt foglal-
koztat, utoljára januárban bővült 
a létszám, 62 új munkatárssal. A 
cég idén 5,5 millió forint szak-
képzési hozzájárulást fizetett a 
makói iskoláknak, és az erre az 
évre tervezett 33 millió forintos 
helyi iparűzési adóból 8,9 millió' 
forintot átutalt. Új megrendelőt 
is szereztek, a Porsche személyé-
ben. 

B. A. 

A megyében 
tilos 
jetskizni 
A Maros partján pihenők né-
hány napja arra lettek figyel-
mesek, hogy valakik vízirobo-
góval, azaz jetskivel közleked-
nek a folyón. 

A Tisza egyes szakaszain engedé-
lyezett a vízirobogóval való köz-
lekedés, Csongrád megyében 
azonban sehol - tájékoztatta la-
punkat a vízi rendészeti kapi-
tányság. A Maros a makói kapi-
tányság felségterülete, itt sem 
szabad használni a jetskit -
mondta el Gera János, a közleke-
dési osztály vezetője. 

A fürdőzők panaszt tettek ar-
ról, hogy néhány napja rendsze-
resen azt tapasztalják, a robogó-
sok zavarják a nyugalmukat és 
veszélyeztetik a vízben tartózko-
dók biztonságát. A rendőrség 
már tartott ellenőrzést a terüle-
ten, azonban éppen akkor nem 
találkoztak a tilosban robogók-
kal, ezért hamarosan újra jár-
őröznek a parton. 

A jetski - amellett, hogy a szá-
razföldi kétkerekű motorokéhoz 
hasonlóan erős hangot ad ki -
adott esetben balesetet is okoz-
hat, ha vezetője éppen a strand 
környéki vízen robog. Gördesz-
kára emlékeztető mutatványok-
ra is képes a jetski, melynek lát-
ványa elnyeri egyesek tetszését. 
A többség azonban úgy véleke-
dik, hogy a jetski veszélyes. 

Délelőtt a partfürdőn elsősor-
ban szülőket és gyerekeket lehet 
látni, akik - a korábbi évekkel el-
lentétben - elvileg nagyobb biz-
tonságban pancsolhatnak a szé-
les mederpadon, hiszen a Maros 
vízszintje rendkívül alacsony. 

B. G. 

Nem kell tévé-előfizetési díjat fizetni 

Az ügyfélnek nincs semmi tennivalója 
Folytatás az 1. oldolról 

A költségvetés két úton jutott hozzá az össze-
gekhez: a Magyar Posta vagy automatikusan 
leemelte az ügyfelek folyószámlájáról a díjat, 
vagy a postások szedték be személyesen. 

ügyfeleknek az eltörölt előfizetésükkel kap-
csolatban nincs feladatuk, nem kell bemen-
niük a folyószámlájukat vezető pénzintézet-
be. Július l-jétől ugyanis automatikusan el-
törölték a díjat és a jövőben „nem történik 

A bankoktól azt az információt kaptuk, az terhelés". 

Az intézkedéssel országosan 7,2 milliárd 
marad az emberek zsebében, a kormány pe-
dig a költségvetésen keresztül az év végéig 
ugyanezzel az összeggel megtámogatja a köz-
szolgálati televíziókat. 

F. K. 


