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Eligazítást tartott Szegeden csütörtök dél-
előtt Salgó László vezérőrnagy, országos rend-
őrfőkapitány a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság munkatársainak. A vezérőrnagy 
értékelte a megyei kapitányság idei munká-
ját, valamint kitüntetett 56 rendőrt, vala-
mint 60. születésnapja alkalmából köszön-
tötte Varga Tibort, az Igazságügyi Orvostani 
Intézet szegedi vezetőjét. 

- Nem a szegedi rendőrkapitány leváltása in-
dokolta a látogatásomat. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság hagyományos partnerta-
lálkozójára érkeztem - hangsúlyozta az eligazí-
tás után tartott sajtótájékoztatón Salgó László. 

A Szegedi Rendőrkapitányságon várható 
személycserékre vonatkozó újságírói kérdés-
re válaszolva Lukács János dandártábornok, 
megyei rendőrfőkapitány elmondta: egy új 
vezető az általa megfogalmazott program 
megvalósításához a szerinte erre legalkalma-
sabb emberekkel kíván együtt dolgozni. 

- Rombolni a bolond is tud, de építeni csak 
az okos. A leendő városi rendőrkapitány, Ko-
vács Mihály alezredes kellően intelligens ah-
hoz, hogy megfontolt döntéseket hozzon. A 
személyi kérdésekbe én nem szólok bele, 
csak a törvényességet gyakorlom. Az, hogy 
Kovács Mihály kivel kíván együtt dolgozni, 
az ő dolga - hangsúlyozta Salgó László. 

- Most még a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság közlekedésrendészeti osztályá-
nak vezetője vagyok. Korai lenne még szemé-
lyi kérdésekről beszélni - válaszolta lapunk 
kérdésére Kovács Mihály alezredes. 

A. T. J. 
Lukács János, megyei rendőrfőkapitány üdvözli Salgó László vezérőrnagyot Szegeden, a 
kapitányságon. Fotó: Gyenes Kálmán 
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Ilyenkor már úgy vágyódik az ember a szépen feldíszített üzletek-
be, a vörös-arany zöld fényben fürdő kirakatok elé. Olyan jó volna 
szabadon sétálgatni, nézelődni: három üzlet, egy krémkávé, 
megint három üzlet, most cukrászda, de lehet forralt bor is. aho-
gyan kedvünk tartja. És így tovább és így tovább, érdeklődni, válo-
gatni, a boltban kicsit kéretni magunkat, mert jó ellátszani, hogy 
még nem tudjuk, megvesszük-e a portékát. 

faj, az ember úgy belebújna az összes finom bőrkesztyűbe, úgy 
megtapogatná a pulton fekvő valamennyi puha sálat: akkurátu-
san megfogná a két csücskét, majd határozott, de apró rántással 
szétnyitná, hadd lássa, mekkora, hogyan bomlik szét, libben-e a 
rojtja, emlékezet-e e kasmírra, vagy inkább felejtsük el. Aztán 
gondosan összehajtaná, majd arra lenne figyelmes, hogy valaki a 
háta mögött azt mondja: régen láttam ilyen tökéletes választást. 
Olyan jó volna, három öltözet ruhát felpróbálni a nélkül, hogy az 
eladó megkérdezné: „Még mindig nem jó ?", s még a legjobb üzle-
tekben sem búcsúzna senki így: „Kér még mást V 

Óh, mennyei lenne, ha nem kellene végighallgatni, hogy a bol-
tos kisasszony barátja miért kapitális barom, vagy ha az üzlet ma-
kulátlan tükörpadlóján hagyott sárnyomainkat sikerülne úgy fel-
törölni, hogy a mopp szálai nem gabalvodnának a csizma sarká-
ba. 

A könyvesboltban egyetlen apró asztalka sem maradna üresen, 
mert az ember a szép nehéz albumokat rátehetné, úgy lapozná 
végig, s nem kellene a levegőben egyensúlyoznia. 

Olyan jó volna, ha valaki végre tényleg annyira akarná a pénze-
met, hogy nem riadna vissza a hangos köszönéstől, netalán mo-
solytól, s hogy esetleg ravaszabb eszközöket, például előre meg-
fontolt kedvességet, némi huncutságot is bevetne a cél érdeké-
ben. Mert mi is a cél 1 Saját vevőt szerezni. Tudják, olyat, aki elé-
gedett, aki aprópénzt a világért sem kér vissza, aki később az ösz-
szes ismerősét elhozza magával vásárolni, s nem kizárt, hogy ap-
ró szívességeket is megtesz kedvenc eladója kedvéért. 

Szóval így az ünnepek előtt, ne csak én költsék, legyenek szíve-
sek kedves kereskedők 2002 enyhe télelőjén maguk is vegyenek 
valami tartós, kellemes holmit. Mondjuk az én bizalmamat. 

Peugeot-gyárért lobbizik a megyei elnök 

Frank József levele 
Medgyessy Péterhez 
Lobbilevelet írt a miniszterelnöknek a megyei köz-
gyűlés elnöke. Frank József azt kéri Medgyessytől, 
járjon közire annak érdekében, hogy Szegeden 
épüljön meg a Peugeot-összeszerelő üzem. 

„Több mint négyszázharmincezer ember nevében 
kérem Miniszterelnök Urat, érveinket megfontol-
va hasson oda, hogy e fejlesztés magyarországi 
megvalósulása esetén a kiválasztott beruházási 
helyszín - a rendszerváltozás óta első ízben -
Csongrád megye, s ezen belül Szeged lehessen" -
olvasható abban a levélben, amelyet Frank József, a 
Csongrád megyei közgyűlés elnöke írt Medgyessy 
Péter miniszterelnöknek. 

Medgyessy franciaországi látogatásakor merült 
fel, hogy a PSA-konszern esetleg Magyarországon 
építené fel új Peugeot-összeszerelő üzemét. Frank 
József azt kéri Medgyessy Pétertől, ajánlja a francia 
cégvezetőinek figyelmébe Szegedet mint a beruhá-
zás lehetséges helyszínét. A megyei elnök úgy ér-
velt, Szeged logisztikai adottságai kiválóak. Azok a 

tervezett fejlesztések, amelyek az 1998-ban elfoga-
dott Országos Területfejlesztési Koncepcióban sze-
repelnek - így a Szeged és Temesvár közötti vasút-
vonal revitalizációja - szintén kedvező körbnyeze-
tet biztosítanának. Szeged iskolái gyorsan biztosít-
hatják a szakképzett munkaerőt. A városban, to-
vábbá Makón és Hódmezővásárhelyen is működ-
nek autóiparba beszállító vállalkozások, s Oroshá-
zán is van ilyen üzem. A városnak, s a megyének 
azért segítene sokat egy ilyen gyár, mert az új mun-
kahelyek létesülése jótékonyan hatna a megye 
egész gazdaságára. Szeged ebből a szempontból a 
rendszerváltás vesztese, a megyék versenyképessé-
gi rangsorában a 17. helyre csúszott vissza. 

A levél kitér arra is, hogy Csongrád megye az 
egyetlen az országban, ahol az elektromos áram, a 
gáz és a vezetékes telefon szolgáltatója is francia tu-
lajdonban van, továbbá Szegeden a víz- és csatorna-
mű és a város legnagyobb szállodája is. Ez is kedve-
ző környezetet biztosíthat a PSA-konszernnek. 

B.A. 

Újabb kölcsön kell a 8,5 milliárdos adósság törlesztéséhez 

Szeged a hitelrekorder 
Folytatás az 1. oldalról 

Szeged gazdasági ügyeit alpol-
gármesterként 1994 és 1998 kö-
zött irányító Básthy Gábortól 
megtudtuk: a fideszes városve-
zetésnek 1 milliárd 900 millió 
forintos adósságállománnyal 
adták át a várost. - Ennél azon-

ban fontosabb, hogy akkor a vá-
ros likvid, azaz szabadon fel-
használható készpénzállomá-
nya négyszer akkora volt, mint 
az adósságteher éves törlesztő-
részlete, a tőke és hiteltartozás-
sal együtt. 

Most viszont csupán a töredé-
ke van meg az ehhez szükséges 

pénznek - szögezte le Básthy Gá-
bor. Szerettük volna megkérdez-
ni az ügyben Tímár Lászlót, az el-
múlt négy esztendőben tevé-
kenykedő gazdasági alpolgár-
mestert, őt azonban többszöri 
próbálkozásunk ellenére sem si-
került elérnünk. 

KÉRI BARNABÁS 

Vásárhely pénzügyei 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A valamivel több, mint tízmilli-
árd forintos költségvetéssel mű-
ködő Hódmezővásárhely adós-
ságállománya már az 1990-es 
évek közepén jelentős volt, jelen-
leg - a megyei városok szövetsé-
gének adatai szerint - 1,5 milli-
árd forint. 

Hitelből épült meg az új városi 
szennyvíztisztító, de működési 
hiteleket is felvett a város önkor-

mányzata, melynek számláját 
immár a harmadik bank vezeti. 
Az önkormányzat az előző évti-
zed közepe óta mintegy egymilli-
árd forintnyi adósságot görget 
maga előtt, miközben mára je-
lentős, ötszáz-hétszáz millió fo-
rintos szállítói tartozást is felhal-
mozott. 

Több alkalommal cserélte el 
az utóbbi években régi, magas 
kamatozású hitelállományát 
alacsonyabb költségűre. Eköz-

ben majdnem valamennyi, a 
város tulajdonában lévő érté-
kesebb ingatlanra jelzálog ke-
rült. 

A vásárhelyi önkormányzat -
pénzügyi hiánya pótlására - több 
hullámban próbálta meg értéke-
síteni, több-kevesebb sikerrel a 
tulajdonában lévő épületeket, 
építési területeket. 

A város és a megbízott könyv-
vizsgáló a hitelállományt kezel-
hetőnek tartja. 

Évtizedes helyben járás után fejlődhet a makói kutató 

Hamisítják a vetőmagot 

A hagymakutató állomást az uniós csatlakozás is új feladatok elé állít ja. Fotó: Karnok Csaba 

Hamisítják a Makói bronz nevű 
hagymafajta vetőmagját. A makói 
kutatóállomás szerint a vetéste-
rület nagy részén ellenőrizetlen 
szaporítóanyagot használnak, er-
re azonban az unióban nem lesz 
lehetőség. A váltásra már csak egy 
évük van a termelőknek. 

Bár az aszály a hagymakutató 
földjeit sem kímélte, összességé-
ben mégis pozitív évet zárt a GKI 
makói állomása. Míg a korábbi 
két évtizedben évente csupán 
egy-kétmillió forintot fordíthat-
tak új gépek vásárlására, felújí-
tásra, tavaly részben az anyain-
tézmény, a Gabonatermesztési 
Kutatóintézet jóvoltából, rész-
ben a minisztériumi pályázatok-
nak köszönhetően mód nyílt a 
kutatóállomás épületének felújí-
tására, és jó néhány berendezést 
is vásárolhattak. így vetőgépet, 
permetezőgépet, új laborfelszere-
lést. Ez Barnóczki Attila állo-
másvezető szerint mindenkép-
pen jelentős előrelépés. Fontos, 
hogy a fejlődés jövőre is folyta-
tódjon, hiszen az uniós csatlako-
zás a hagymakutatót is feladatok 
elé állítja. így például szeretnék 
megoldani, hogy a nagyobb, zsá-

kos kiszerelés mellett tasakos ki-
vitelben is tudják csomagolni a 
vetőmagot. Fel kell készülni arra, 
hogy dughagymát is lehessen 
fémzárolni. Erre azért van szük-
ség, mert az unióban már egyál-
talán nem használhatnak a ter-
melők ellenőrizetlen származású 
és minőségű szaporítóanyagot. 
Ennek itt is így kellene lennie, a 
szakemberek lassan egy évtizede 
kongatják a vészharangot. 

- Ezen a téren tavaly sem vál-
tozott a helyzet. A szárítmány-
iparban használt Makói CR fajta 
integrált termeltetése miatt a két 
nagy cég, a Makói Hagyma Kft. 
és az Onion Line Kft. továbbra is 
tőlünk vásárol szaporítóanyagot, 

a jég azonban nem tört meg. Sőt 
a Makói Bronz vetőmagot hami-
sítják is, főleg - úgy tudjuk - a 
Jászságban. Ott tartunk, hogy a 
bronzvetésterületnek csupán tíz 
százalékán használnak ellenőr-
zött eredetű vetőmagot - mondja 
Barnóczki Attila. 

Bár a jövő év az utolsó teljes esz-
tendő az uniós csatlakozásig, és 
amin tíz év alatt nem lehetett vál-
toztatni, egy év alatt szinte lehetet-
len, a kutató szerint mégis érdemes 
megpróbálni. Hiszen a vöröshagy-
ma is, a fokhagyma is termeszthe-
tő a biokertészet módszereivel, és 
ezeket az árukat kvóta nélkül lehet 
forgalmazni az unióban. 

B. A. 
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Nem a kapitányváltás indokolta a látogatást 

Salgó eligazítást tartott 
Salgó László vezérőrnagy, országos rendőrfő-
kapitány a Csongrád megyei rendőr-főkapi-
tányság partnertalálkozójára érkezett Szeged-
re, s ha már itt volt, eligazította az állományt. 
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