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A szegedi Gedei Zoltán és a békéscsabai főszervező, Végh László fizetés előtt felmutatja az egyfo-
rintosokat. Fotó: Gyenes Kálmán 

Az autókra eközben felragasztot-
ták az M5RICA elnevezésű mat-
ricákat, előkerültek az Akarat, 
összefogás=siker feliratot hordo-
zó sárga pólók és sapkák, többen 
a nemzetiszín zászlókat is gép-
kocsijaikra tűzték. A különböző 
címletű aprópénzes zacskók, 
zsákok eredetéről is történetek 
keringtek a parkolóban, amely-
nek aszfaltján tojást lehetett vol-
na sütni a délutáni forróságban. 
Kiderült, a békésszentandrási 
plébános tízezer forintot gyűjtött 
a szervezőknek, a kistelekieknek 
a boltosok tették félre az aprót. A 
Kistelek és Kistérsége Gazdakör 
alelnöke, Szabó Sándor mögé úgy 
tizenöt autós sorakozott föl. Res-
telkedett, hogy csak ennyien, de 
hát munka dandárja van. Fel-
bukkant a demonstrálók között 
Babák Mihály szintén fideszes 
honatya, Szarvas polgármestere 
is, aki már egyéni akció során 
többször forintosokkal fizetett a 
sztrádán. 

Végh László pedig újra elmond-
ta: a dél-alföldi régió leszakadásá-
nak, a munkahelyek megszűné-
sének, az alacsony fizetéseknek 
egyik oka az, hogy az M5-ösön 
oda-vissza 6500 forint úthaszná-
lati díjat fizetnek az autósok, míg 
a többi sztráda tíznapos használa-
táért csak 1900-at kérnek. Azzal 
kapcsolatban, hogy az előző kor-
mányzati ciklusban sem történt 
semmi, azt válaszolta: az Or-
bán-kormány nem kívánt testnek 

tartotta az M5-öst, és úgy vélte, 
2003-ban jön el az ideje, hogy lép-
ni lehessen. Majd elindította a 
menetet, nyugalomra intve min-
denkit és előre megtervezve, ki 
melyik sávba áll be. 

Az újhartyáni kapunál aztán 4 
óra magasságában bekövetkezett 
az, amiben valószínűleg csak a 
szervezők reménykedtek: a for-
galom a szó szoros értelmében 
bedugult. A máskor kihalt sztrá-

da olyan képet mutatott, mint az 
olasz autópályák az augusztusi 
szabadságok idején. Szinte má-
sodpercek alatt torlódott föl kö-
zel hatszáz autó, holott az enge-
detlenkedők alig negyvenen vol-
tak. És a demonstrálók ráérősen, 
egy-, két-, öt-, tízforintosával ki-
mérték a 2310 forintokat. A mö-
göttünk álló lengyel buszból döb-
benten néztek ki a turisták, mi-
közben sofőrje nyomta a dudát, 
egy másik sorban valaki szívbaj-
ára, izzadó gyermekeire hivatko-
zott. De nem volt „kegyelem": a 
sárga pólósok csak apróval vol-
tak hajlandók fizetni. 

Az egyik kevésbé türelmes vára-
kozó ordított, tört magyarsággal 
szidta az országot, majd végső 
kétségbeesésében kifizette az en-
gedetlenkedő helyett a díjat, csak 
hogy haladjunk. Hiába. Az autós 
nem fogadta el, visszaadta a pénzt 
azzal, hogy a nyugta ellenében a 

pénztárosnak adott díjjal legyen 
csak boldog az AKA Rt. A forintos 
autósok átlagosan és fejenként 
8-10 percig tartották fel a sort, a 
kapuban ülő, pénzt számoló höl-
gyek állták a sarat. Igaz, többször 
elszámolták magukat. 

A torlódás csak fél hat tájban 
szűnt meg teljesen. A szervezők 
elégedettek voltak: a hőségnek, a 
péntek délutáni nagyobb forga-
lomnak és a mintegy negyven 
tüntetőnek köszönhetően elér-
ték, amit szerettek vobta. így vé-
lekedett Gedei Zoltán is, aki egy-
maga képviselte a szegedi székhe-
lyű M 5 Autópálya Alapítványt és 
szintén apróval fizetett. A kurató-
rium titkáraként annyit fűzött 
hozzá az eseményhez: sikeres 
volt, mivel fel tudtuk hívni ma-
gunkra a figyelmet. Amit el akart 
érni a MAHÉSZ - és támogató-
ként az alapítvány azt elérte. 

FEKETE KLÁRA 

M I R E F I G Y E L T A Z A K A R T ? 
- Legfőbb feladatunknak a forgalom biztosítását tekintjük - rea-
gált az „egyforintos akcióra" Garai Valéria, az AKA Rt. szóvivője. 
Arra a kérdésünkre, mely szerint mit kezdenek azzal a rengeteg 1 
forintossal, amivel a tiltakozók fizettek, nem tudott érdemben vá-
laszolni. - Kisebb gondunk is nagyobb annál, hogy el tudjuk-e rak-
ni az egyforintosokat. Most csak arra figyelünk, hogy ne történjen 
baleset, és minél kisebb legyen a fennakadás - mondta a szóvivő 
az akció idején. 

Látványos szegedi kiállítás Old-Timertől az ötvenmilliós luxusautóig 

Autórevü a Kereskedő közben 
Dél-Magyarország legnagyobb 
autóshow-ja nyílt meg tegnap 
Szegeden, a Kereskedő közben. 
A vasárnapig nyitva tartó ki-
állítást nem csak a benzingőz 
szerelmeseinek érdemes felke-

Botka László polgármester nyi-
totta meg tegnap a Hangár Autó-
revü 2003 Járműipari Kiállítás és 
Kishaszongépjármű Szakkiállí-
tást. Az eddig sem volt kétséges, 
miért vágyakozott a hetvenes 
években Janis Joplin egy Merce-
des Benz iránt. Szegeden, a Ke-
reskedő közben tegnap megnyílt 
Hangár Autórevü 2003 jármű-
ipari kiállításon talán még a kilá-
togató szkeptikusok is a rekedt 

hangú énekesnőhöz hasonlóan 
imádkozni kezdenek, mert meg-
győzik őket a látottak. 

Már pénteken, a megnyitó 
napján is sokan felkeresték a ki-
állítást, rengetegen csodálták 
nem csak az autókat, hanem a 
motorokat is. Egyébként 20 kiál-
lító és 17 márka képviselteti ma-
gát a vasárnapig tartó rendezvé-
nyen. Audik, Mercedesek, Vol-
vók, Peugeot-k, Toyoták, Cit-
roenek, Suzukik, BMW-k és tár-
saik, köztük a Tornádó speciális 
járművei várják a tűző napon és 
a hangárok hűvösében a kiláto-
gatókat. Természetesen meg is 
lehet vásárolni a kiállított gépko-
csikat. A legtöbbet a Mercedes S 
osztályára kell költeni, a csúcs-

modell 52 millió forintba kerül. 
Ebből a pénzből a vásáron 25 Su-
zuki Altot lehetne venni. Az új 
magyar kisautó ugyanis az egyik 
legolcsóbb modell az autórevün. 

A szervezők nemcsak egy egy-
szerű kiállítást álmodtak a Ke-
reskedő közbe, hanem egy valódi 
autóshow-t. Ebből már a köszön-
tők alatt is ízelítőt kaphattak a 
pénteki kánikulával dacolok, hi-
szen a beszédek alatt egy öreg 
Zuk recsegett bele az invitáló 
szavakba. 

A kiállítás mellett tesztveze-
tésre is csábítják a bátrakat, akik 
a gyorsulási versenyen éppúgy 
megmutathatják, hogy ők a 
dél-alföldi aszfaltok királyai, 
mint azt, hogy nem rettenek 

P R O G R A M O K 

Szombat 
10.30: Offroad-bemutató, au-
tós ügyességi teszt amatőrök-
nek. 14.00: Motoros kaszka-
dőrbemutató. 15.00: Rendőr-
ségi gyerekvetélkedők, kerék-
pár- és aszfaltrajzverseny. 
16.30: Gyorsulási bemutató. 

Vasárnap 
10.30: Amatőr offroadverse-
nyek. 11.00: A levegő moto-
ros akrobatái, triálbemuta-
tók. 13.00: A mogyoródi For-
ma-l-es futam közvetítése. 
16.30: A legeredetibb szurko-
ló díj kiosztása; zenés műsor 
nyereményjátékokkal. 17.00: 
A fődíj - 500 ezer forint érté-
kű robogó - kisorsolása. 

Cirkusz 
a javából 
FEKETE KLÁRA 

Az egy, aprópénzzel fizető autósra jutó riporterek és operatőrök 
száma tegnap délután az M5-ös újhartyáni főkapujánál tíz és ti-
zenöt között mozgott. A kamerák közelről vágóképeztek, vették 
föl, amint a sofőrök egyenként leszámolják a 2310 forintos út-
használati díjat a kisasszonyok kezébe. Ezt megelőzően, még a 
találkozóhelyen a demonstrálók a forintosokkal teh zacskókat 
emelgették a sajtó kedvéért, majd a sok-sok pénzbe belemarkol-
tak és az érméket ujjaik között csorgatva engedték vissza a zsá-
kokba. 

„Mese nincs, a népnek cirkusz kell" - mondta utóbb Gedei Zol-
tán, az M5 Autópálya Alapítvány kuratóriumának titkára, aki 
szimpátiája és egyetértése jeléül szintén részt vett a demonstráci-
ón. Ezzel az egy mondattal azt érzékeltette, hiába az alapítvány 
tárgyalásos megoldást kereső stratégiája, ha az emberek, és hát 
természetesen a média az ilyen nagy durranásokra kíváncsi. Az 
már megint más kérdés, hogy a megannyi vágóképből az esti hír-
adókban a kereskedelmi csatornákon alig másodperceket mutat-
tak. Többünknek azonnal eszébe jutott, hány este foglalkoztak 
ugyanezek a televíziók a többi hazai autópálya matricás díjainak 
csökkentésével, hogy pár száz forintot megtakarítsanak havonta 
az ország nyugati és északi felében élők számára. 

A tegnapi polgári engedetlenkedőknek különben még azt sike-
rült elérniük, hogy az M5-ös hírét keltsék Európában. A sorban 
rekedt németek, franciák, angolok megütközve figyelték az apró-
pénzek számolását, miközben a tűző napon a kapuk felé araszol-
tak. A vehemensebbek átkozódtak, szívbajukra, repülőgépük in-
dulására hivatkoztak, a ráérősebbek pedig érdeklődtek, mi ez az 
egész. És a nyelveket tudó szervezők közül többen elmagyarázták 
az M5-ös titkát. Az egyik német hölgy pedig megkérdezte: és az 
állam miért nem csinál semmit: fó volt a kérdés, csak hát erre 
már nem lehetett egy mondattal válaszolni. Ha elkezdjük magya-
rázni, még most is ott állnánk. 

Szegeden és Vásárhelyen 350 dolgozó kerül az utcára 

Bezárta kapuit 
a Mary Cipőgyár 
Folytatás az 1. oldalról 

Ezzel kapcsolatban Tóth Erika 
ugyanakkor megjegyezte: a lehe-
tő leghumánusabb megoldást vá-
lasztották, amikor végelszámo-
lással szüntetik meg a gyárat, hi-
szen így a munkásokat ki tudják 
fizetni. 

Az elmúlt hetekben egyéb-
ként többször lehetett hallani a 
cipőgyár „akármelyik pillanat-
ban bekövetkezhető" bezárásá-
ról, érdeklődésünkre azonban 
mindig ugyanazt a választ kap-
tuk: nem igaz. Ezzel kapcsolat-
ban az igazgató asszony azt 
mondta, az utolsó pillanatig re-
ménykedtek, és „a remény hal 
meg utoljára". 

Botka Lászlót, Szeged polgár-
mesterét megdöbbentette a ci-
pőgyár bezárásáról szóló hír, 
egyúttal felháborítónak nevez-
te, hogy a gyár erről nem értesí-
tette a város vezetőit. Hangsú-
lyozta: minden segítséget meg-

adnak, hogy az utcára került 
emberek elhelyezkedhessenek. 
Botka László emlékeztetett ar-
ra, számukra az egyik legfonto-
sabb feladat a munkahelyte-
remtés. Az idén a SOLE Rt. 
150, egy pékség 50 új munka-
helyet teremtett, a konzervgyár 
területén pedig 400-an helyez-
kedhetnek el. 

A polgármester megjegyezte: 
Magyarország az EU-csatlako-
zás előtt áll, a munkabérek 
most jóval magasabbak, mint a 
kilencvenes évek elején, amikor 
az olcsó bérmunka miatt szá-
mos külföldi cég vonzónak ta-
lálta hazánkat. De ez már a 
múlté, ezek a vállaltok, köztük 
a Mary Cipőgyár továbbáll, ke-
letebbre keresnek olcsó munka-
erőt. 

Lázár Jánost is szerettük volna 
megkérdezni, ám a vásárhelyi 
polgármestert lapzártánkig nem 
sikerült elérni. 

OLÁH ZOLTÁN 

Megoldáskeresés 
Ringa-ügyben 
Mint arról tegnap beszámol-
tunk, a Pick Szeged Rt. tulaj-
donában levő Ringa Húsipari 
Rt. kapuvári és győri üzemének 
mintegy nyolcszáz dolgozóját 
bocsátják el ötven napon belül. 
A társaság csütörtökön kiadott 
közleménye szerint a megma-
radó kapacitást pályázat útján 
értékesítik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A fejleményekre reagálva a Hús-
ipari Dolgozók Szakszervezete 
(HDSZ) augusztus 26-án előze-
tes tényfeltáró tárgyalásokat 
kezd Győrben a Ringa Rt. képvi-
selőivel a társaságnál kialakult 
helyzetről. A távirati iroda érte-
sülése szerint a szakszervezet 
különösen kíváncsi arra, hogy a 
meghirdetett pályázatok tükré-
ben a cégvezetés milyen közgaz-
dasági feltételekkel és húspiaci 
változásokkal látja elkerülhető-
nek a kapuvári gyár végleges be-

zárását. A HDSZ arról is tájéko-
zódni kíván, hogy a társaság mi-
lyen munkaügyi intézkedéseket 
tervez részleges tulajdonosvál-
tás, illetve bérbeadás esetén. A 
húsiparban dolgozók érdekvéde-
lemi szervezete várja az agrártár-
ca válaszát arra a kezdeményezé-
sére, miszerint az összes érintett 
bevonásával kezdődjenek tárgya-
lások a húságazat helyzetéről. 

Erre reagálva a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium (FVM] szóvivője, Dékány 
András pénteken kijelentette: a 
szaktárca nyitott mindenfajta 
párbeszédre, az FVM abban érde-
kelt, hogy magyar lakosságot jó 
minőségű, ellenőrzött, biztonsá-
gos termékkel lássák el, ugyan-
akkor az élelmiszeriparban dol-
gozók meg is tudjanak élni. 

A Fidesz megoldási javaslata: a 
földművelésügyi és a munkaügyi 
minisztérium hozzon létre közös 
alapot, amelyből megvásárolja a 
kapuvári húsüzemet. 

Dudáló kamionok és buszok, türelmetlen autósokráérő demonstrálók 

Forintoktól dugult a sztráda 

- Nem, gyermekem, ez az autó még túl nagy neked... Fotó: Schmidt Andrea 

meg, ha tengelyig süllyednek a 
homokban az off road pályákon. 

Emellett gokartozni is lehet a 
szalmabálákkal körülkerített pá-
lyán, motoros kaszkadőrök be-
mutatóin lehet álmélkodni, a 
gyerekek pedig lemérhetik bicik-
lis tudásukat és rajzkészségüket 
is. Ráadásul vasárnap egy kivetí-
tőn keresztül a mogyoródi futa-
mot is megnézheti a közönség. 

A szervezők azokra is gondol-
tak, akik az autóshow-n szeret-
nék megvenni életük első gépko-
csiját. Ok a félóránként induló 
buszjáratokkal közelíthetik meg 
a kiállítást. A sárga buszok a bel-
városi rakpartról és a Tesco áru-
ház parkolójából indulnak szom-
bat és vasárnap délelőtt fél tíztől 
este hét óráig. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Folytatás az 1. oldalról 


