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Pécsről Szegedre helyezik át a termelés egy részét 

A tejgyártás új fellegvára 
Baranya megyében bojkottot 
hirdetnének: ne vegyenek az 
emberek Szegeden készült tejet. 
Pécsett az Új MiZo Rt. 238 
dolgozójától válik meg október 
végén és befejezi a tej termékek 
gyártását. A kapacitást a So-
léhoz helyezi át. A Csányi Sán-
dor OTP elnök-vezérigazgató 
érdekeltségébe tartozó két cég 
közül a szegedi nyert, a Sole 
máris munkaerő-felvételt hir-
det. 

Míg a Baranya megyei munka-
erőpiacra 238 munkanélküli zú-
dul majd október végén, addig a 
Csongrád megyei állástalanok 
egy része lehetőséget kap arra, 
hogy munkába álljon a Sole 

. Hungária Rt.-nél. A szegedi köz-
pontú Sóiénak és a pécsi MiZó-
nak május óta közös a vezérigaz-
gatója Gerard Lenihan személyé-
ben, s mindkét vállalatnak egy 
ciprusi cég a tulajdonosa, amely 
közvetve Csányi Sándor OTP-ve-
zér érdekeltségébe tartozik. A két 

TEJIPAR - SZAMOKBAN 
A cég 1955-ben Csongrád Megyei 
Tejipari Vállalatként kezdte meg 
működését. 1991. július l - jén 
részvénytársasággá alakult, majd 
a privatizáció során, 1997 január-
jában a részvények többségi tulaj-
donosa egy olasz szakmai befek-
tető lett, 1,4 milliárdos alaptőké-
vel. Az immáron Sole Hungária Rt. 
elnevezésű cég 1999 elején meg-
vásárolta az Avonmore Pásztó 
Kft.-t. A pásztói üzemet azonban 
2004 elején, az uniós csatlakozás-
sal egy időben bezárták, ott 110 fő 
munkahelye szűnt meg. 2004-ben 
a Sole Rt. mínuszt könyvelt el egy 
veszteséges szlovákiai beruházás 
miatt, amelyet el is adott, üzemi 
eredménye azonban pozitív volt. 

Kamionok a Sole szegedi telepén Fotó: Karnok Csaba 

tejipari részvénytársaság között 
stratégiai együttműködési meg-
állapodás született, és a későbbi-
ekben - sajtóinformációk szerint 
- a fúzió a cél. A Sole 40 milliár-
dos árbevételével eddig a máso-
dik helyen állt a hazai tejfeldol-
gozói piacon, a MiZo 24 milliár-
dos árbevételével megtámogatva 
azonban első helyre is felküzdhe-
ti magát. 

Pécsett ezen a héten írásban 
tájékoztatták a szakszervezetet 
és az üzemi tanácsot arról, hogy 
racionalizálási folyamat kezdő-
dik, amelynek keretében a lét-
számleépítés mellett megszűnik 
a tejtermékek egy részének gyár-
tása a baranyai megyeszékhe-
lyen, a gépeket is elviszik. Eddig 
350-en dolgoztak az Új MiZo 
Rt.-nél, a leépítés következtében 
azonban már csak azok marad-
nak, akik az ömlesztett sajtot és 

Akkor indián a nyár, ha legalább egy hétig tart 

Ez a hét még nem 
a vénasszonyoké 

A mostani kellemes meleg jövő péntekig tart Fotó: Schmidt Andrea 

A kellemes meleg várhatóan jövő 
péntekig tart, bár holnap és hol-
napután vékony felhők zavar-
hatják a napsütést. A mostani 
még nem a vénasszonyok nyara, 
az ugyanis, ha lesz, szeptember 
végén, október elején érkezik. 

Nyáron hiába vártuk, most, hogy 
elfogytak a szabadságok és meg-
kezdődött az iskola, megkaptuk: 
kék az ég, zavartalan a napsütés, 
közel harminc fokot mutatnak a 
hőmérők. Ez azonban még nem 
az indián nyár, vagy más néven a 
vénasszonyok nyara, az ugyanis 
szeptember végén, október elején 
érkezik. 

Szeptember első felében gyako-
ri a tartósan derült idő, s ha az 
augusztus a mostanitól eltérően 
száraz, meleg, az őszi nyár össze-
mosódik a valódival. A zavarta-
lan napsütés egy Kárpát-medence 
fölött elterülő anticiklon követ-
kezménye. Ennek a magas nyo-
mású légköri képződménynek 
köszönhetően 10 nyárutóból 6-7 
hasonló a mostanihoz - tudtuk 
meg a megyei meteorológiai szol-
gálat munkatársától, Szudár Bé-
lától. A sokéves átlaghőmérséklet 
ezekben a napokban 18-19 fok. 

Ennél most 8 -9 fokkal melegebb 
van, a negyvenes évek közepén 
azonban mértek szeptember 8-án 
35, szeptember 9-én pedig 38 fo-
kot is térségünkben. A vénasz-
szonyok nyarán - ha lesz - 22-23 
fok várható. Az indián nyárban 
8-10 órán át élvezhetjük a napsu-
garakat. Ekkor már naponta per-
cekkel hosszabbodik az éjszaka. 

A mostani kellemes meleg vár-
hatóan egészen jövő péntekig 
tart majd, bár holnap és holnap-
után vékony, áttetsző felhők je-
lenhetnek meg az égen. Eső 
azonban Szegeden nem várható. 

Hogy idén lesz-e vénasszonyok 
nyara, azt most még nem tudni, 
a megbízható előrejelzések 
ugyanis 10-12 napra szólnak. De 
előfordult már, hogy 3-4 egymást 
követő évben is hiába várták a 
szeptember végi felmelegedést. 
Megtörtént az is, hogy október-
ben 30 fok feletti, nyárias meleg-
nek örülhettek néhány napig. Ez 
a rendkívüli meleg azonban nem 
az indián nyár része volt, mert 
csak rövid ideig tartott. Az öreg 
hölgyekről elnevezett évszaknak 
ugyanis egyetlen kritériuma van: 
legalább egy hétig kell tartania. 

G. ZS. 

KETSEGBEESES PECSETT 
A tegnapi Dunántúli Napló hatalmas cikkben számol be arról, hogy a város ka-
tasztrófaként éli meg az üzem elsorvasztását. A polgármesterben, Toller Lász-
lóban felmerült az az ötlet, hogy az önkormányzat tovább működtetné a gyárat, 
ha azt térítésmentesen megkapná. Gonda Tibor alpolgármester bojkottot hir-
detne: a baranyaiak ne vegyék meg a Szegeden gyártott tejet. Baranya megyé-
ben a munkanélküliségi ráta közel 13 százalékos, Csongrád megyében 10,6. 

a poharas tejfölt készítik. A zacs-
kós tejet a jövőben kizárólag Sze-
geden gyártják majd, de ugyan-
úgy MiZo márkanévvel. Nagy-
györgy Eva, a Sole Rt. kommuni-
kációs igazgatója lapunknak el-
mondta: a vezetést a tejtermékek 
rendkívül nyomott ára kénysze-
rítette rá arra, hogy a viszonylag 
egyszerűbb termékek gyártását 
Szegedre koncentrálja. 

A kommunikációs vezető sze-
rint a létszámbővítés nem lesz 

ugrásszerű, mivel van szabad ka-
pacitás a cégnél. Információi sze-
rint fokozatosan történik majd 
az új dolgozók munkába állítása 
úgy a tejüzemben, mint a logisz-
tikai bázison, azzal egyenes 
arányban, hogy a termelés 25-30 
százalékkal bővül. Jelenleg Sze-
geden 450-en, Makón 200-an, 
Bácsbokodon 200-an dolgoznak. 
Számításaink szerint 60-70 új 
munkahelyet teremthet a Sole. 

F.K. 

ítélet vesztegetésért 
Vesztegetésért jogerősen másfél év felfüggesztett szabadságvesz-
téssel és 300 ezer forintos pénzbüntetéssel súj tot ta , továbbá a 
köztisztviselői foglalkozástól három évre eltil totta a Csongrád 
megyei munkaügyi felügyelőség korábbi vezetőhelyettesét a Sze-
gedi ítélőtábla tegnap. Veprik Árpád Sándor kisebb szabálytalan-
ságokat észlelt egy csongrádi építkezésen tar tot t ellenőrzés so-
rán, és 30 ezer forintot kért azért, hogy szemet hunyjon az eset 
felett. A Szegedi ítélőtábla vezető beosztású hivatalos személy 
által elkövetett vesztegetés miat t mondta ki bűnösnek a vádlot-
tat. Veprik Árpád Sándor az eljárás során mindvégig tagadta bű-
nösségét. 

Déja vu 
FEKETE KLARA 

Úgy tűnik, a csoportos létszámleépítés forgatókönyve minde-
nütt ugyanaz, ha ezek sorozatban készülnének, csak a telepü-
lés nevét kellene megváltoztatni. A déja vu érzése kapott el 
ugyanis tegnap, amikor laptársunk, a Dunántúli Napló riport-
ját olvastam el arról, mi történt a pécsi MiZóhan - természete-
sen a legteljesebb együttérzéssel, hiszen jómagam az Európa 
kulturális fővárosa címért vetélkedő városban jártam gimnázi-
umba. 

Mintha csak a saját soraink köszöntek volna vissza, amikor leg-
utoljára a pickes csoportos létszámleépítésről, az Ikarusban szin-
te egyik napról a másikra történtekről, avagy a Szegedi Kossuth 
Nyomda drámai pillanatairól számoltunk be. Pécsett-itt termé-
szetesen leírhattuk volna egy másik város nevét is-a cég vezeté-
se írásban tájékoztatta a szakszervezetet és az üzemi tanácsot ar-
ról, hány embernek szűnik meg egyszerre a munkahelye. Egy 
nyilatkozó se felejtette el hangsúlyozni, hogy nagy múltú cég mú-
lik ki fokozatosan, hagyományos iparág megy tönkre azzal, ha 
raktárrá silányítják. 

Megszólalt Toller László polgármester, aki odáig is elment az 
ígérgetésben, hogy a közgyűlés elé viszi a kezdeményezést: majd 
Pécs városa megszerzi a MiZo telephelyét a gyártósorokkal együtt 
és magára vállalja az üzemeltetését. Ugye, milyen ismerősi Sze-
geden az előző ciklusban már újraindított az önkormányzat egy 
gyárat, amely rövid idő múlva megint bezárt, igaz, itt inkább te-
lekspekulációra, mintsem gyors segítségnyújtásra emlékeztetett 
az akció. Toller ezzel az ötlettel a népharag élére áll ugyan, és a 
megmentő szerepében tetszeleghet, de - mint mi, szegediek, a 
nagy gyárbezárásokat átélők azt már bölcsen tudjuk -, úgyse lesz 
belőle semmi. 

Pécs alpolgármestere nem tartja kizártnak, hogy a győri 
Danone-bojkotthoz hasonló megmozdulást kellene szervezni, hi-
szen a Szegeden gyártott MiZo-termékekhez a pécsieknek, bara-
nyaiaknak már nem lesz kötődésük. Ehhez - megengedve egy kis 
cinizmust is magamnak - sok sikert kívánok, és emlékeztetem őt 
arra, milyen eredményesen bojkottáljuk mi, magyarok a külföldi 
élelmiszereket. 

Felhangzik a bányászhimnusz 

Olaj ünnep Algyőn 
Az algyői szénhidrogénmező 40 
éves jubileuma alkalmából ren-
deznek ma ünnepséget Algyőn, 
amelyen többek között az egy-
kori olajbányászok elevenítik 
fel emlékeiket. 

Negyven esztendővel ezelőtt in-
dult meg a termelés az algyői 
szénhidrogénmezőn. A jubile-
um alkalmából ma délelőtt 11 
órakor gyülekeznek az ünnep-
ség résztvevői a faluház szabad-
időközpontjánál. Ezt követően 
a Tápé 1. számú olajtermelő 
kúthoz buszok szállítják a ven-
dégeket. Fél 12-kor a bányász-
himnusszal kezdődik az ünnep-
ség, beszédet mond Baros József 

-nyugdíjas olajbányász. Ezt kö-
vetően megkoszorúzzák az em-
léktáblát a Mol Rt. KTD Kö-
zép-európai kutatás-termelési 
részlegének, valamint Szeged és 
Algyö önkormányzatának kép-
viselői. Az algyői temetőben Ju-
ratovics Aladár sírjánál tarta-
nak megemlékezést, beszédet 
mond Piri József algyői polgár-
mester. A sír megkoszorúzása 
u tán a program a faluház sza-
badidőközpontjában folytató-
dik. Az ünnepi beszédeket, visz-
szaemlékezéseket követően em-
léklapokat adnak át az algyői 
szénhidrogénmező 40 éves jubi-
leuma alkalmából. 

NY. É. 

Csökken az elárasztott terület a megyében 

Domaszéknél magasan áll a víz 
Magyarországon a szokásosnál 
185 milliméterrel több - 558 
mill iméter - csapadék hullott 
az év első nyolc hónapjában. 
Jelenleg az ország területének 
mintegy tizedén van belvízvé-
delmi készültség. Csongrád me-
gyében elenyésző területet borít 
a belvíz: a megye területe 430 
ezer hektár - ebből 400 hektár 
áll víz alatt. Domaszéken meg-
oldásra vár a móraszéki áteresz 
megépítése. Az 55-ös útnál épü-
lő autópálya-szakasznál jelen-
leg magasan áll a víz. 

Csongrád megye elenyésző terü-
lete áll víz alatt: 400 hektáros, 
nem összefüggő területről ad szá-
mot az Alsó-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (Atikövizig) csütörtöki je-
lentése. 

- A belvíz alatt álló területek 
jelentős része szántó, rét vagy le-
gelő - mondta az Atikövizig 
ügyeletese, Kemény László. -
Azokon a területeken, ahol véget 
ért az aratás, a gépek lenyomták 
a talajt, így a víz nem tud vissza-
szivárogni. A víz alatt álló belvi-
zes terület nem összefüggő. 

A megyében Királyhegyesen és 
Szentesen, valamint annak kör-
nyékén még érvényben van a ko-

Domaszék külterületén, a móraszéki vízgyűjtőről áteresz hiányá-
ban nehezen csordogál el a víz. Az elvezető csatorna megépítésé-
ről napokon belül döntenek Fotó: Miskolczi Róbert 

rábban elrendelt első fokú belvíz-
védelmi készültség, hasonlóan 
az Atikövizig 38 szivattyútelepé-
ből 14-en. A telepeken összesen 
tizenhatan foglalkoznak belvíz-
védelmi védekezéssel. A csator-
nákat megtisztítják az uszadék-
tól, hogy a telepek gond nélkül 
tudjanak üzemelni. A megyében 
tegnap többek között a tápéi, a 
vesszősi l-es telep, a bercsorai, a 
fehértói, a kiszombori, az óbébai, 

a kisréti, a györpölési, a hódme-
zővásárhelyi, a körtvélyesi, és a 
pusztai szivattyútelepen volt ké-
szültség. Ez utóbbi Békéssámson 
és Hódmezővásárhely között 
működik, Székkutas belvizét vi-
szi le. Kemény László hozzátette: 
a 14 telepen összesen 350 ezer 
köbméter az átemelt víz mennyi-
sége 24 óra alatt. 

Domaszék és Szeged között, az 
55-ös útnál épülő autópálya-sza-

kasznál viszont magasan áll a 
víz. A falu külterületéhez tartozó 
Móraszék vízgyűjtőként szolgál. 
A 7-es kilométerkő magasságá-
ban, a bal oldalon óriási lapályos 
terület húzódik. A vízen béka-
lencse úszik, egyes helyeken már 
eliszaposodott a vízgyűjtő, eldo-
bált üvegek ágyazódtak a sárba. 
A partján épül az autópálya 
nyomvonala. 

- Móraszéknél a hetvenes évek 
óta nagyon magas a talajvíz -
mondta Kispéter Géza domaszé-
ki polgármester. - Akkoriban a 
Subasa-Maty-éri csatornában 
meg volt az elvezetés, ezt azon-
ban megszakították. Most a víz a 
benzinkút felé tud elfolyni, on-
nan azonban hiányzik az össze-
kötő szakasz. Már egyeztettünk 
az autópálya-kivitelezővel, az 
AKA Rt.-vei, és a Nemzeti Autó-
pálya Rt.-nek is jeleztük a prob-
lémát. ígéretet kaptunk arra, 
hogy a hiányzó szakaszt megépí-
tik, így a gyűjtőterületről a víz 
egy része az átereszen keresztül 
újra lefolyhat. A pozitív elbírá-
lást a napokban reméljük. Keres-
tük a kivitelezőt, aki a vizsgála-
tot végző mérnökhöz irányított 
bennünket, őt azonban tegnap 
nem értük utol telefonon. 

NYEMCSOK ÉVA 


