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Most ébredeznek téh álmukból az útépítők az M5-ösön 

Húsvét után rákapcsolnak 

A hídépítők számára is áldás a jó idő Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

A földmunkáknak már most is látni jelét: 
Szatymaz magasságában, az úgynevezett 
71 -es híd alatt éppen a még mindig fagyos ta-
lajt cserélik, hogy minél előbb megágyazhas-
sanak a leendő útnak. A földkupacokba - mit 
kupacokba, hegyekbe! - belemarkolnak a gé-
pek, az egyik viszi a talajt, a másik hozza a ho-
mokot, akkora a kavarodás ottjártunkkor, 
hogy elkelne egy közlekedési rendőr is. Az út 
felett a hídon immáron pufajkák nélkül dol-
gozhatnak a munkások, akik keményen fa-

gyos egy hónapot tudhatnak a hátuk mögött. 
De a nagy hideg miatt csak alig néhány napra 
álltak le. Sebestyén Péter, a hídépítő Alterra 
Kft. területi igazgatója hozzátette: a jó időnek 
köszönhetően nagyobb erőket mozgósíthat-
nak. A hidak legkésőbb őszig elkészülnek, és 
az útépítők azokra is ráhúzhatják az aszfaltot. 

Húsvét után dől majd el a parlamenti vég-
szavazáson, hogy rámondják-e az igent a 
képviselők az M5-ös koncessziós szerződésé-
nek módosítására. A várakozások szerint a 
kormánypárti többség nem gördít akadályt 
azon koncepció elé, amelynek értelmében el-

kezdődhetne a szegedi északi csomópont, va-
lamint az országhatár közötti 15 kilométeres 
sztráda építése, párhuzamosan a Szcged-Kis-
kunfclegyháza szakasszal. Röszkén a napok-
ban a Strabag Rt., az AKA egyik részvényesé-
nek képviselői lakossági fórumon szoktatták 
hozzá a gondolathoz az ott élőket. Mint 
ahogy azt Magyari László, Röszke polgármes-
tere elmondta, legalább százan voltak kíván-
csiak arra, miként változnak meg minden-
napjaik, példának okáért hol kelhetnek majd 
át az épülő pályán az emberek. 

FEKETE KLÁRA 

Csányi a Pick új résztulajdonosa 
Amit megjósoltak, bekövetke-
zett: a Csányi Sándor OTP-vezér 
közvetett érdekeltségébe tartozó 
Délhús Rt. vette meg a Pick kö-
zel egyharmadát. Szakértők úgy 
vélik, ezzel szakmai befektető 
szerzett jelentős befolyást a va-
lahai húsipari óriásban. 

A Pick meghatározó tulajdonosa, 
az Arago Holding Rt. március 
16-án megvásárolta az R-KO-N 
Kft. közel 26 százalékos Pick-ré-
szesedését. Ez alapján az Arago 
tulajdona 95 százalékra, szavaza-
ti aránya pedig csaknem 98 száza-

lékra nőtt a Pick Rt.-ben. Az Ara-
go azonban ugyanazon a napon 
eladott a Délhús részére egy több 
mint 30 százalékos üzletrészt. 
Ebben a húsipari cégben rendel-
kezik közvetett érdekeltséggel 
Csányi Sándor, az OTP Bank el-
nök-vezérigazgatója, mivel ő a 
Meat Invest Kft. nevű cégén ke-
resztül birtokolja a Délhús Rt. há-
romnegyedét. Az Arago közvetlen 
tulajdona így 63,76 százalékra, 
szavazati aránya 65,69 százalékra 
csökkent a Pick Rt.-ben. 

Az R-KO-N Kft. tulajdonosa, 
Román Gyula élelmiszer-ipari 

vállalkozó lemondott igazgatósá-
gi tagságáról a Pick Rt.-ben. Az 
R-KO-N húsipari cég korábban 
többször kinyilvánította, hogy 
szándékában áll megvásárolni a 
Pick többségi tulajdonát, de eh-
hez megfelelő forrást kellett vol-
na teremtenie. 

A pécsi székhelyű Délhús Rt. 
ma az ország vezető húsipari cé-
ge. Az, hogy a Csányi Sándor ér-
dekeltségébe tartozó cég vásárol-
ta meg a Pick egyharmadát, in-
formátoraink szerint arra enged 
következtetni, hogy a bankárnak 
komolyak a szándékai a hazai 

húskészítmény piacon. Ameny-
nyiben további részvénycsoma-
got is megvásárolna, úgy a szege-
di cég meghatározó tulajdonosa 
immáron nem egy pénzügyi, ha-
nem szakmai befektető lenne. 

A szakma számára ez minden-
képpen biztató hír, ugyanakkor 
nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a Pick már nem „az a Pick", 
fénye megkopott, a cégcsoport 
több tagjának eladása után a jö-
vőben már nemigen lesz több, 
mint egy szalámigyár. Amely 
csak egy a sok közül. 

e k . 

Frakciófegyelem nélkül 
Létezhet-e frakció „fegyelem" 
nélkül? — vetődött föl a megyei 
közgyűlés legutóbbi ülése után. 
A térségi képviselők egy része 
ugyanis kikapcsolta szavazó-
gépét az ellenzékhez hasonló-
an, a többiek viszont az 
MSZP-SZDSZ csapa tu l együtt 
megszavazták a költségvetést. A 
térségiek vezetője azt mondja, 
igenis léteznek frakcióként, s 
vannak olyan ügyek, amelyekről 
egységes az álláspontjuk. 

- Hány frakciója van ennek a köz-
gyűlésnek? - kérdezte a legutóbbi 
megyei ülés végén Molnár József 
csongrádi MSZP-s képviselő mo-
solyogva Frank fózsef elnöktől. 
Abban maradtak, a válasz írásban 
készül el. Molnár kérdésünkre ki-
fejtette: azért kíváncsi erre, mert 
az új szervezeti és működési sza-
bályzat szerint a frakcióvezetők-
nek többször lesz lehetőségük ar-
ra, hogy csoportjuk véleményét 
elmondják. Ennek tükrében érde-
kes Molnár szerint, hogy ha a tér-
ségi frakció vezetője, Murányi 
László szót kér, vajon milyen ál-
láspontot fogalmaz meg, hiszen a 
legutóbbi ülésen Murányi is ki-
kapcsolta - az ellenzékkel együtt 
- a szavazógépét, rendszercsen az 
ellenzékkel szavaz együtt, és a tér-
ségieket is megosztja a két nagy 
rivális konfliktusa. 

- Igenis létezik, él a térségi frak-
ció, habár a politikai értelemben 
vett fegyelmet már megalakulá-

sunkkor sem tartottuk követen-
d ő n e k - véli M u r á n y i László. - M i 
mind tudomásul vesszük egymás-
ról, hogy különbözőek vagyunk, 
ami a politikai beállítottságunkat, 
érzelmeinket illeti. Ebben össze-
tartozunk. Ha frakcióvezetőként 
kérek szót, s közös álláspontot is-
mertetek, azt ezután is mindig je-
lezni fogom. Vannak olyan ügyek, 
amelyekben egyetértünk. 

Murányi szerint Molnár csak 
évődni akart vele: csongrádi a 
csongrádival. A térségi frakció-
hoz tartozik Marosvári Attila, a 
közgyűlés egyik alelnöke is, aki 
úgy tartja, három képviselőcso-
port van a megyei közgyűlésben, 
és ennek így is kellene maradnia. 
Ugyanakkor tényleg jó volna, ha 
ezután markánsabb lenne a har-
madik oldal arca. 

- Mivel a frakciónk annak idején 
is ilyen szabad keretek között jött 
létre, számomra nem okoz gondot, 
hogy a hatból két képviselő a jobb-
oldallal szavaz együtt - mondja 
Marosvári. - És természetes, hogy 
én viszont megszavazom a költ-
ségvetést, hiszen a megyei intéz-
mények működését nem szabad 
veszélyeztetni. Számomra fontos a 
középen állás, és szeretném, ha 
ennek a pozíciónak megmaradna a 
létjogosultsága a közgyűlésben. 
Mert bár kiélezett helyzetekben 
kétfelől is érhetnek bírálatok, eb-
ből a pozícióból lehet közvetíteni, 
kompromisszumot keresni. 

B. A. 

A negyedik 
MOLNÁR B. IMRE 

Szeged negyedik alpolgármestere 28 éves, megnyerő, céltudatos, 
határozott, igazi „kemény legény". Hogy Botka László polgármes-
ter fó bizalmasa miért lett kabinetfőnökből alpolgármester, arra 
alább adunk egy csokornyi lehetséges magyarázatot. 

a) Solymosnak az lenne a feladata, hogy megakadályozzon 
mindenféle „balhét" a választások előtt. Hogy időben, vagyis a vá-
lasztásokig kész legyen például a várost megbénító csatornázás. 
Hogy ne a fideszes csatornabizottsági elnök üthesse a kivitelezőt 
a hibákért, hanem a polgárokért aggódó MSZP-s városvezetés. 
Hogy az SZKT úttörő és útkereső fejlesztései nehogy balul üsse-
nek ki. Hogy nehogy még egyszer három fekvörendőrt tegyen ki a 
szakiroda a rakpartra. Hogy nehogy jogerős engedély nélkül vágja-
nak ki fákat egy városi beruházásnál. Hogy a polgár azt lássa: Sze-
ged normáhsan él, minden rendben halad. Tehát az új alpolgár-
mester kinevezése a városvezetés részéről lehet kis önkritika is. 

b) Solymos azért lett alpolgármester, mert mondjuk Botkának 
igazi, megbízható helyettesre lenne szüksége. Hiszen Kozma fó-
zsef hiába kapott ugyanakkora irodát, mint a polgármester, mióta 
külpolitikai karrierje ígéretesen alakul, egyre kevésbé tud foglal-
kozni a város ügyeivel, sokat tartózkodik a fővárosban. 

c) Az is elképzelhető, hogy több „időzített bombát" kell hatásta-
lanítani a választások előtt a városi cégeknél, s erre a feladatra 
csak bizalmi ember alkalmas. 

d) Elképzelhető, hogy Solymos Botka utódja lesz. Ha ugyanis 
mondjuk az MSZP nyer 2006-ban, Botka miniszteri poszt váro-
mányosa, Solymos pedig polgármesterjelölt lehet, ezért már most 
„bevezetik " a szegedi közéletbe a nevét. 

e) Az önkormányzat esetében a legfőbb gazdasági hatalom a vá-
rosi cégek, milliárdos, közpénzből történő beruházások felügyele-
te. Ez most Botka szűk körének irányítása, befolyása alá kerül-
het.' 

f ) A városüzemeltetési iroda működése esetenként nehézkes. 
Lehetséges, Botka a hatékonyságot azzal kívánja növelni, hogy 
ezentúl Solymos figyel a hivatalnokokra. 

g) Az SZüSZ-es Nagy Sándor feladatainak egy részét átcsopor-
tosítják az MSZP-s Solymoshoz, talán mert sok a munka. 

A fentebb felsorolt pontok közül talán csak egy, esetleg mind, 
vagy mindezek egyvelege a magyarázat. A közgyűlésen minderről 
még úgyis eszmét cserélnek a döntés előtt. A bizalmat megelőle-
gezve mégis jó munkát kívánhatunk a fiatal politikusnak. A kor-
mánypárti többség várhatóan betölti a helyet, a negyediket. 

Első fokú készültségre lehet szükség a Körösön 

Még mindig 
medrében a Tisza 
Lassan emelkedik a Tisza, de 
még a medrében a folyó. Ha 
gyors olvadás következik be a 
vízgyűjtőn, a harmadfokú ár-
vízvédelmi készültség is szük-
ségessé válhat, a következő 
hetekben, de a szakember sze-
rint inkább a fokozatos víz-
szintemelkedés valószínűsí t-
hető, alacsonyabb vízszint te l . 
A Maros nem fenyegeti a kör-
nyéket. 

Még mindig irdatlan mennyisé-
gű — kilenc köbkilométernyi — 
hó várakozik a Tisza vízgyűjtő 
területén, ez alig kevesebb, 
mint közvetlenül a nagy hava-
zások után. Nehezen kiszámít-
ható a helyzet, de mert ugyan-
annak a mennyiségű víznek 
ugyanitt, a Tisza és a mellékfo-
lyók Csongrád megyei szaka-
szán is keresztül kell majd foly-
nia, nem lehetséges túl sok for-
gatókönyv-változat - véli Tri-
polszky Imre, az Alsó-Tisza vi-
déki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság osztályvezető-
je. Ha hirtelen olvadás követke-
zik be, és éjjel-nappal olvad, a 
harmadfokú árvízvédelmi ké-
szültség is szükségessé válhat a 
megyében, ha viszont csak nap-
pal olvad, éjjel fagy, alacsonyab-
ban tetőznek a folyók, de hosz-
szú ideig elhúzódik a magas víz. 
Minden szempontból az utóbbi 
lenne a kedvezőbb, s az előrejel-
zések szerint inkább erre kell 
számítani. A szeszélyes vízjárá-
sú, sokszor nagy gondot jelentő 
Marostól most, úgy tűnik, nem 
kell tartani: a legtöbb hó a Fel-
ső-Tisza vidékén halmozódott 
föl. A Körös rakoncátlanabb: a 
Fekete-Körösön máris másodfo-
kú készültséget kellett elrendel-
n i - e terület a megyén kívül ta-
lálható - , és árad a Fehér-, a Se-
bes-, a Kettős-Körös, illetve a 
Berettyó is. A Hármas-Körös 
Csongrád megyei szakasza a 

t o a haz e l ő t t 
„Tó áll a házunk, azaz a 
vendéglőnk e lőt t" - mondja 
a kiskundorozsmai Fülöp 
Csaba. „Már jó hónapja 
nincs vi lágítás a vendéglő-
ben, s mert mi adjuk a vi lá-
gítást , a környéken sem. Az 
épülethez vezető út meg-
süllyedt, és fé lünk, az épü-
let is megsül lyed" - teszi 
hozzá. A gondot már je lez-
ték a terület képviselőinek 
is, de eddig nem érkezett 
segítség. Az eml í tet t problé-
m a nem egyedi. Az Atikövi-
zig működési területén teg-
nap mintegy 4 6 ezer hektár -
nyi lehetett a belvizes te rü -
let, ebből Csongrád megyé-
ben több, mint 3 3 ezer hek-
táron terült el víz. Ponto-
sabb terü le tnagyság-meg-
határozást m a végez az 
igazgatóság, repülőgépről. A 
belvíz levonulás, ha csak 
nem fordul esősre az idő, 
gyorsul: a napsütés és a 
szél párologtatja a vizet, a 
fölengedett talaj fagy pedig 
lehetővé teszi az elszivár-
gást. Az Atikövlzig a vízgaz-
dálkodási társulatokkal 
együtt sz ivat tyúzással és 
csatornakarbantar tássa l 
gyorsítja a belvíz levonulá-
sát . 

hét végére elérheti az első fokú 
készültséget szükségessé tevő 
vízszintet. De mert a Tisza még 
akkor is alacsony lesz, várható-
an gyorsan lefolyik a körösi ár. 
A megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságtól megtudtuk, kü-
lön intézkedéseket eddig nem 
tett szükségessé folyóink szint-
emelkedése. 

F.CS. 

Szemtelenül alacsony áron* 
Akár "0 Ft" előleggel... 
Miért lehet szeretni a K1A Picantót?...mert vidám, mert 
rendkívül takarékos, köszönhetően a 1,0 literes 60 lóerős 
korszerű motornak, mert belső tere meglepően tágas, 
mert 3 év vagy 100.000 km teljeskörü garancia tartozik 
hozzá, mert kedvező hitellehetőséggel megvásárolható. 

Nviit napok: március 25-26-án! 
Helyszíne: IKESZ Autó, Dorozsmai út 48. 
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