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Felavatták Tömörkény és Pusztaszer közös útját 

Két és fél kilométer aszfalt 

Az utat (a térképen piros) negyven éve várták, de csak egy hónapja készült el. 

Képviselők jobbkezei 

Ringünnep 
BÁTYI ZOLTÁN 

Irigykedtünk ? De még mennyire. A napi sajtóból ugyan azt olvas-
hattuk. nem sport az. kérem, csupán csúnya, megrendezett vere-
kedés, s horgok, meg felütések helyett pénzről szól az egész, de 
azért'a mi vágyakozásunk nem csökkent. A küzdő sportokat ked-
velők.minden vágya az volt, hogy egyszer, legalább egyszer végig-
nézhessen egy olyan gálát, ahol ama híres-neves profi boksz kivá-
lóságai üldözik egymást a ringben azért, hogy győztesként fejük 
fölé emelhessék a bajnoknak járó díszes övet. Amikor pedig már 
Rocky (született Sylvester Stallone) is belekiabálta a világba du-
dorosra vert fejjel, hogy győztem, s csinált olyan népszerűséget a 
professzionális bunyónak, hogy még az is ring mellé kívánkozott, 
akinek korábban a tollaslabda is túl veszélyes sportágnak tűnt, 
már egymásnak panaszoltuk rossz sorsunkat, amiért kizáratunk 
az efféle élményből. 

Bizony, generációk nőttek fel, öregedtek meg ebben a sportra 
kódolt országban úgy, hogy még televízió előtt sem izgulhatott vé-
gig egyenesben egy profi gálát. De ki emlékszik már erre, amikor 
volt nekünk egy Kovács Kokónk, ökölvívók tucatjai szerződnek 
napjainkban különböző profi klubokhoz. S ami a legfontosabb: 
szegediként elég egy helyi, netán vásárhelyiként, szentesiként 
egy helyközi buszra szállni ahhoz, hogy akár még a profi bokszo-
lok lihegését is hallhassuk. 

Mert ha valaki még nem tudná kerek e megyében - csupán 
egyet kell aludni ahhoz, hogy az újszegedi sportcsarnokban való-
ban sporttörténeti esemény részesei lehessünk. Bokszgála kereté-
ben lép (pardon: száll) a kötelek közé az ország nagy kedvence, 
Erdei Zsolt. S miközben velünk madarat lehetne fogatni az öröm-
től, ellenfele, a spanyol Pérez azért rimánkodik az égiekhez, hogy 
Erdei Madár mázsás pofonjai után éneklő madarakat, s ne szikrá-
zó csillagokat lásson. 

Hogy mennyi reménye lehet a „túlélésre" Péreznek, talán most 
ne firtassuk. Erdei eredményhstáját elnézve (16 mérkőzés, 16 
győzelem, ebből 12 K. O.) vajmi kevés esélye van a virgonc spa-
nyolnak arra, hogy jókedvűen falatozza majd a halászlevet a mér-
kőzés után. De hát ez legyen az ő gondja. Aggódás helyett ugyanis 
ránk sokkal komolyabb feladat vár: a helyszínen végignézni egy 
olyan ringünnepet, amilyet e tájon még soha nem rendeztek. No 
meg előkészíteni tenyerünket, mert szombat éjszaka nagy taps-
sal kell megünnepelni azt, aki Szegeden, de nem csak a szegedi-
eknek okozhat hatalmas örömet. 

Debreceniek bérlik a kapuvári telepet 

Tovább szeletelik 
a győri Ringát 

Tömörkény és Pusztaszer pol-
gármestere is a gazdasági fej-
lődés fontos feltételének tartja a 
két települést összekötő, 160 
millió forintból épült utat, me-
lyet tegnap avattak fel. A megyei 
önkormányzat hét további ösz-
szekötő út tervdokumentáció-
ját készít tette el. 

Lassan egy hónapja közlekedhet-
nek Tömörkény és Pusztaszer la-
kói azon a 2,5 kilométer hosszú 
úton, amit már negyven évvel ez-
előtt is meg akartak építeni a tele-
pülések, illetve a megye akkori ve-
zetői. Augusztus derekára készült 
el a két község életében jelentős 
szerepet játszó szakasz, s így 
Pusztaszer most már nem számít 
zsáktelepülésnek. Az ünnepélyes 
átadáson csütörtök délelőtt Ko-
vács Ferenc, a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium helyettes 
államtitkára az összefogás erejét 
méltatta beszédében, hiszen -
ahogy fogalmazott - a „nem túl 
jól eleresztett önkormányzatok" 
hatalmas feladatot vállaltak ma-
gukra. Az infrastruktúra szem-
pontjából hátrányos helyzetű te-
lepülések számára gazdaságilag 
óriási lökést jelenthet ez a kilo-
méterekben csekély méretű út-
szakasz, a befektetési tőke szabad 
áramlását is biztosítja. 

Harminc év, 
gyilkosságért 
Az öcsödi lakab Róben 2001 feb-
ruárjában pénzéért megfojtott egy 
idős asszonyt. A többszörösen 
büntetett előéletű férfi az eset 
napján italozással töltötte idejét, 
de az alkalmi munkából kapott 
pénze hamar elfogyott. Elhatároz-
ta, hogy pénzt szerez a vele egy ut-
cában lakó D. Lászlónétól. 

A konyhában tartózkodó nőt 
előbb késsel a vállán megszúrta, 
majd megkötözte és megfojtotta. 
A házból 2 ezer forintnál keve-
sebb pénzt, illetve rádiót, csokolá-
dét, sajtot, zsemlét vitt magával. 
A holttestet másnap az áldozat 
veje találta meg. 

Az első fokú bíróság bűnösnek 
találta a vádlottat erőszakos nemi 
közösülésben is, amit azonban a 
Szegedi ítélőtábla bizonyítottság 
hiányában nem talált megalapo-
zottnak, ez alól felmentették Ja-
kab Róbertet. 

A férfi legkorábban harminc év 
múlva bocsátható szabadlábra. 

Utat találtunk Európába -
mondta Fekete Gábor, Tömör-
kény polgármestere, majd meg-
köszönte a projektben közremű-
ködő cégek, társaságok és önkor-
mányzatok, valamint a minisz-
térium segítségét. A Phare-pályá-
zatban gesztori szerepet magára 
vállaló önkormányzat vezetője 
azt mondta, reményeik szerint 
munkahelyteremtő beruházások 
indulnak, s a z idegenforgalom is 
teret nyer. Kertész László, Pusz-

Folytatás az 1. oldalról 

A szegedi Balogh László |MDF) 
két titkárt is foglalkoztat. A szá-
mítástechnikus Pichler Péter és a 
nyugdíjas Dávid Szaniszla a hon-
atya programjainak szervezésé-
ben és az adminisztrációs mun-
kában segédkezik. Ok ketten osz-
toznak a pénzen, de nem egyenlő 
arányban kapják fizetésüket. A 
makói Martonosi György (Fi-
desz-MPSZ) is két képviselői tit-
kárt alkalmaz, akik a háttéranya-
gok összegyűjtése mellett a tör-
vénytervezetek előkészítésében 
segítik. Martonosi hangsúlyozta, 
titkárai nem fő-, hanem - eseti 
megbízások alapján - mellékál-
lásban dolgoznak. Nevüket azért 
nem árulta el a honatya, mert 
mint mondta, „nem szeretném, 
ha retorzió érné őket". A móra-
halmi Nógrádi Zoltán (Fi-
desz-MPSZ) Duka Félix tanárt 
bízta meg a képviselői titkári fel-
adatok ellátásával. Duka főállás-

taszer polgármestere szintén az 
összekötő út teremtette turiszti-
kai lehetőségekre hívta föl a fi-
gyelmet, s megemlítette: hama-
rosan autóbuszjárat köti össze 
Pusztaszert Csongráddal. 

Frank József, a megyei közgyű-
lés elnöke egy hónapon belül két 
összekötő út átadásán is tisztele-
tét tehette, hiszen augusztus ele-
jén a Csengele és Kiskunmajsa 
közötti út hiányzó szakaszát már 
átadták. A megyei önkormány-

ban vezeti a képviselői irodát, fo-
gadja a választókat és szervezi a 
különböző programokat. Mind-
emellett háttéranyagokat gyűjt és 
segédkezik a törvényjavaslatok 
előkészítésében. Nógrádinak 
egyébként meggyőződése, hogy a 
titkár munkájának legalább any-
nyira a nyilvánosság előtt kell 
folynia, mint a képviselőnek. Ő 
éppen ezért tünteti fel levélpapír-
ján a titkára nevét és elérhetősé-
gét. A hódmezővásárhelyi Lázár 
Jánosnak és a csongrádi Vincze 
Lászlónak (mindkettő Fi-
desz-MPSZ) nincs képviselői tit-
kára. Lázár mindezt azzal magya-
rázta, hogy öt évig volt Rapcsák 
András titkára, így megtanulta, 
hogyan koordinálja választókör-
zetének ügyeit. Mindemellett 
mögötte ott van egy komoly in-
tézményi háttér és apparátus, így 
a titkár foglalkoztatására szánt 
pénzzel pártja parlamenti frakció-
ja gazdálkodik. Vinczének egyéb-
ként volt titkára, de gyesre ment. 

Fotó: Tésik Attila 

zat munkájáról szót ejtve Frank 
József elmondta: mindeddig hét 
összekötő út tervdokumentáció-
ját készíttették el, így segítették a 
Phare-forrásra pályázó települé-
seket. Pozitív elbírálás esetén a 
települések közötti távolság töre-
dékére csökkenhet, így Rúzsára, 
Tompahátra, Nagymágocsra, 
Sándorfalvára, valamint Király-
hegyesre is könnyebben lehet 
majd eljutni. 

BÍRÓ DÁNIEL 

Helyette alkalmaz majd valakit a 
képviselő a közeljövőben. 

A megyei szocialista ország-
gyűlési képviselők egyike sem 
foglalkoztat képviselői titkárt. 
Botka László, Gazdag János, 
Géczi József és Újhelyi István 
munkáját a pártapparátus, a vá-
rosi és megyei iroda munkatársai 
segítik. Géczi József, az ország-
gyűlés mentelmi bizottságának 
elnöke mögött a hivatali appará-
tus is felsorakozik. Az MSZP-s 
honatya a titkárra szánt pénzét 
felajánlotta a frakciónak. A töb-
biek pénzét azonban megkapják 
az irodák munkatársai. 

• 

A titkár a parlamenti képviselő 
bruttó 195 ezer forintos alapbé-
rének hatvan százalékát kapja ha-
vonta, ami bruttó 117 ezer forint. 
A képviselői titkárnak az ország-
gyűlés hivatala a munkáltatója. A 
főállású „jobbkéznek" heti negy-
venórás munkaideje van. 

sz. c. sz. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

A Pick-csoporthoz tartozó Ringa 
Rt. igazgatósága úgy döntött, 
hogy a társaság kapuvári telep-
helyét, vágó-daraboló üzemét, va-
lamint az ehhez tartozó eszköz-
parkot és kiszolgáló létesítménye-
ket bérbe adja a Debreceni Hús 
Rt.-nek. Az szerződés egy plusz 
egy évre szól, és elővásárlási jogot 
is biztosít a debreceni cégnek. 

A Ringa tegnap tartott sajtótájé-

koztatóján bejelentették: a bérbe-
vevő a gyárat Kapuvári Hús Hús-
ipari Rt. néven kívánja tovább 
működtetni, s erre 200 millió fo-
rintos alaptőkével zárt körű rész-
vénytársaságot alapít. A Ringa 
nyolcszáz fös dolgozói létszámá-
ból négyszáz munkavállalót jog-
utódlással foglalkoztat tovább az 
új társaság. Ez azt is jelenti, hogy 
a kapuvári húskészárugyártás 
megszűnik, a gépsorokat a Pick 
ceglédi üzemébe helyezik át. 

A minisztérium országjáró programjával Szegedre érkezik Csillag István miniszter 

Az Európai Unióról, személyre szabottan 

A sertéstartók nem tudják, mi lesz velük az EU-ban. Fotó: Karnok Csaba 

Az EU házhoz jön, a gazdasági tárca 
kamarák, önkormányzatok, érdekkép-
viseletek által támogatott országjáró 
programja ma ér Szegedre, ú t jának ki-
lencedik állomására. Ezzel befejeződik 
az egyhetes Csongrád megyei körút. Az 
alapvető cél, hogy az információkat a 
vállalkozók számára helybe, házhoz 
vigyék, teljesült. 

Nem volt könnyű megtalálni azt a szak-
értő csapatot, amely a leghasznosabb in-
formációkat adja át, s hajlandó volt ván-
dorbotot venni a kezébe. Márpedig ezt 
hozta össze a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium (GKM) stábja 2003. feb-
ruár 4-én, amikor a Fejér megyei Sárbo-
gárdon útjára indította el a kis- és kö-
zépvállalkozások EU integrációs felké-
szítését. 

Zárul a megyei program 

Ennek keretében a -csatlakozásig 
20-25 ezer vállalkozó ismerheti meg 
országszerte az egységes uniós piac 
működési feltételeit és mozgásterét, 
köztük az az ezer gazdálkodó is, akik 
hétfő óta Csongrádon, Szentesen, Vá-
sárhelyen, Makón, Kisteleken, Móra-
halmon, vagyis a kistérségi központok-
ban hallgattak előadásokat, vettek 

részt tevékenységi körüknek megfelelő 
szekcióüléseken. 

Ma a 11 órakor kezdődő szegedi plená-
ris üléssel - amelyen Csillag István gaz-
dasági miniszter tart előadást - zárul a 
megyei program az ifjúsági házban, 
majd rekord létszámú szekcióban, ösz-
szesen tizenegyben folytatják a munkát 
a résztvevők. 

Tévhiteket oszlattak el 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a 
megyében is minden résztvevő - a szemi-
náriumokat megelőzően - felkészíté-
si-képzési csomagot kapott kézhez, mely-
nek segítségével ráhangolódhatott az 
EU-ra és alapismereteket szerezhetett. 
Ennek része volt két, alapinformációkat 
tartalmazó füzet: az Iránytű és a Széche-
nyi vállalkozásfejlesztési program mellett 
a Vállalkozói Tükör, amely hasznos se-
gédlet a vállalkozó kezében ahhoz, hogy 
megállapíthassa vállalkozásának helyze-
tét, adottságait és lehetséges kilátásait az 
EU-ban. A második, intenzív szakaszban 
a résztvevők félnapos szeminárium kere-
tében ismerkedhettek meg a fontos általá-
nos és szakma-specifikus tudnivalókkal, 
valamint ekkor tehették fel kérdéseiket. 

Gérnyi Gábor, a GKM kis- és közép-
vállalkozások uniós felkészítését koor-

dináló főosztályának vezetője azt tartot-
ta sikernek, hogy tévhiteket oszlattak el 
és valódi információkat szolgáltattak. A 
program ráadásul felvállalta az agrárága-
zatban tevékenykedő kis- és középvál-
lalkozások felkészítését is, Csongrád 
megyében jellemzően ezek a szekciók, 
valamint a kereskedelmi témájúak von-

zották a legtöbb érdeklődőt a kistérségi 
központokban. 

Palotás Sándor, a takarmányok értéke-
sítésével, szaktanácsadással foglalkozó 
Déli-Farm Kft. munkatársa ott volt a 
keddi vásárhelyi programon, ahol az ál-
lattenyésztésről hallott friss információ-
kat, ma pedig a szegedi kereskedelmi 

szekció programját követi végig. A szer-
vezéssel elégedett volt, de szerinte az 
előadók még több konkrétumot fogal-
mazhattak volna meg, gondolva azokra, 
akik nem először vesznek részt hasonló 
rendezvényeken. Molnár Lívia szentesi 
üzletvezető viszont maximálisan elége-
dett volt a hallottakkal. Mint említette, 
ha csak egy, számára fontos információt 
hall meg, akkor már megérte elmenni. 
Márpedig ő itt szerzett tudomást arról, 
hogy a minisztérium kifejezetten a ke-
reskedőknek szóló pályázatot hirdet 
meg két héten belül. 

A puding próbája 

A már bejárt megyékben eztán az 
„utókezelés" következik: a további kér-
désekkel kapcsolatban a kamarák a 
közvetítők, a minisztériumi szakem-
berek a továbbiakban már nem talál-
koznak személyesen a vállalkozókkal. 
A puding próbája pedig a csatlakozást 
követően az a periódus lesz, amikor a 
vállalkozók megírják első pályázatai-
kat. Ebben is a minisztérium által kép-
zett szakértők, az úgynevezett multip-
likátorok segítik majd az elfoglalt ke-
reskedőket, panziósokat, termelő kis-
üzemeket. 

FEKETE KLÁRA 


